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Οδηγός καταπολέμησης της 
πλαστογραφίας για εταιρικούς πελάτες
Το Πρόγραμμα κατά της πειρατείας και απάτης (ACF) της HP για το δίκτυο 
συνεργατών και την προστασία των πελατών στην περιοχή EMEA
Μάρτιος 2019

Πίνακας περιεχομένων

›››››› Πλαστά προϊόντα και κίνδυνοι πειρατείας

›››››› Αποφεύγετε τα πλαστά δοχεία αναλωσίμων

›››››› Αποφυγή πλαστών προϊόντων 
πληροφορικής

›››››› Αναφορά πιθανής πειρατείας

›››››› Ενέργειες για εταιρικούς πελάτες

›››››› Επισκόπηση των ετικετών ασφαλείας 
στα δοχεία μελάνης της HP

Τα πλαστά δοχεία αναλωσίμων και τα προϊόντα πληροφορικής  
ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις και τους 
δημόσιους οργανισμούς. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες 
βοηθητικές συμβουλές για να προστατέψετε τον οργανισμό 
σας από απατεώνες και παράνομα σχέδια.

Πλαστά προϊόντα και κίνδυνοι πειρατείας
Σε όλη την περιοχή EMEA, οι απατεώνες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την καλή φήμη 
των αυθεντικών προϊόντων HP, δημιουργώντας παράνομες απομιμήσεις, με τρόπο που 
προκαλεί σύγχυση στους πελάτες, κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι αγοράζουν αυθεντικά 
προϊόντα. Συχνά, οι απατεώνες προσεγγίζουν επιχειρήσεις και μεγάλους πελάτες όπως  
κυβερνητικούς οργανισμούς, τράπεζες και πανεπιστήμια για τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Αν και οι απομιμήσεις μπορεί να μοιάζουν με αυθεντικά προϊόντα HP, είναι συνήθως 
χαμηλότερης ποιότητας και η χρήση τους ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Μερικοί από 
αυτούς είναι για παράδειγμα:

Παράπονα στα τμήματα  
αγορών/πληροφορικής.

Ακούσιες συναλλαγές  
με παράνομα κυκλώματα και 

ανάγκη για διαδικασία εκ νέου 
υποβολής προσφορών.

Κακές εκτυπώσεις που προκαλούν 
ζημιά στην εικόνα του οργανισμού σας.

Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία και την 
ασφάλεια, π.χ. λόγω επικίνδυνης καλωδίωσης 
σε πλαστά προϊόντα πληροφορικής.

Θέση εκτός λειτουργίας  
των εκτυπωτών και διακοπές 
στη ροή εργασιών.

Θέση του υλικού εκτός εγγύησης 
και έξοδα για την επισκευή 
εκτυπωτών με ζημιές.



ACF e-mail σελίδες του προγράμματος ACF της HP στο web 2 / 9

 
Λάβετε λεπτομέρειες για τον τρόπο 
ελέγχου των αναλώσιμων εκτύπωσης

με την επωνυμία Samsung για ενδείξεις 
πειρατείας. Τα προϊόντα αυτά διανέμονται 
από την HP από τον Νοέμβριο του 2017.

Αποφεύγετε τα πλαστά δοχεία αναλωσίμων
Τα αυθεντικά αναλώσιμα εκτύπωσης HP κινδυνεύουν ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
απομιμήσεις/πλαστά προϊόντα.1 Ακολουθείτε προσεκτικά κάθε ένα από τα παρακάτω 
βήματα για να εξετάζετε τα ύποπτα προϊόντα.

Ελέγξτε την ετικέτα ασφαλείας Οι ετικέτες ασφαλείας θα πρέπει να παρουσιάζουν σωστά όλα τα ισχύοντα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας
Εξετάστε τις ολογραφικές ιδιότητες της ετικέτας ασφαλείας της HP 
(κάντε κλικ στην εικ. 1 για να δείτε την ετικέτα σε κίνηση).

• Γυρίστε τη συσκευασία από μπροστά προς τα πίσω: τα σύμβολα 
«OK» και ü στην ετικέτα θα πρέπει να κινούνται σε αντίθετες 
κατευθύνσεις.

• Γυρίστε τη συσκευασία από δεξιά προς τα αριστερά: τα σύμβολα 
«OK» και ü στην ετικέτα θα πρέπει να κινούνται στην ίδια 
κατεύθυνση. εικ. 1

Αν έχετε smartphone, μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε τον μοναδικό κωδικό  
της ετικέτας τους (εικ. 2).

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή 
της HP SureSupply, για να ελέγχετε  
εύκολα τις ετικέτες ασφαλείας HP 
με το ενσωματωμένο πρόγραμμα 
ανάγνωσης QR.

• Καταγράψτε απλώς τον κώδικα Γρήγορης ανταπόκρισης (QR), που είναι εκτυπωμένος 
στην ετικέτα, με οποιοδήποτε πρόγραμμα ανάγνωσης QR.

• Λάβετε μια άμεση απάντηση από την HP.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δωρεάν προγράμματα ανάγνωσης κωδικού QR ή το πρόγραμμα  
ανάγνωσης που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή HP SureSupply (όπου διατίθεται). 
Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στην τοποθεσία web HP Mobile Authentication που 
εμφανίζεται στις τρέχουσες ετικέτες ασφαλείας (hp.com/go/ok) και να καταχωρίσετε  
τον σειριακό αριθμό της ετικέτας χειροκίνητα για επαλήθευση.

εικ. 2

Όλα τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP 
διαθέτουν ετικέτα ασφαλείας. Η ετικέτα 
είναι κολλημένη στην ταινία αποκόλλησης της 
συσκευασίας (εικ. 3). Αν δείτε δοχεία γραφίτη 
HP χωρίς ετικέτες ασφαλείας, θα πρέπει  
να είστε καχύποπτοι.

εικ. 3

Επιλεγμένα αυθεντικά δοχεία μελάνης 
της HP διαθέτουν ετικέτα ασφαλείας στην 
περιοχή EMEA. Αν είναι διαθέσιμη, η ετικέτα 
ασφαλείας HP βρίσκεται είτε στην πάνω δεξιά 
γωνία της του σημείου/καρτέλας ανάρτησης 
της συσκευασίας είτε στην αριστερή ή δεξιά 
πλευρά της συσκευασίας (εικ. 4). Ελέγχετε 
εξετάζοντας τις ετικέτες ασφαλείας στα δοχεία 
μελάνης HP. Όταν λείπει μια ετικέτα ασφαλείας 
ενώ θα έπρεπε να υπάρχει, αυτό αποτελεί 
ένδειξη για απομίμηση.

εικ. 4

Τα αυθεντικά δοχεία αναλωσίμων  
HP PageWide διαθέτουν συνήθως μια ετικέτα 
ασφαλείας. Η ετικέτα, που έχει το ίδιο σχέδιο 
όπως και τα δοχεία μελάνης HP, βρίσκεται συνήθως  
στη δεξιά πλευρά της συσκευασίας. (εικ. 5). 
Αν δείτε δοχεία HP PageWide χωρίς ετικέτες 
ασφαλείας, θα πρέπει να είστε καχύποπτοι. εικ. 5


http://www.hp.com/go/anticounterfeit
http://www.hp.com/go/anticounterfeit
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06120559
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06120559
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06120559
http://www.hp.com/go/anticounterfeit
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06238595
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Τα αυθεντικά αναλώσιμα εκτυπωτών μεγάλου  
μεγέθους της HP διαθέτουν συνήθως ετικέτα 
ασφαλείας, όταν πωλούνται στην τρέχουσα 
συσκευασία HP. Αν είναι διαθέσιμη, η ετικέτα 
βρίσκεται είτε στην πάνω δεξιά γωνία της 
γλωττίδας ανάρτησης είτε στην αριστερή  
ή δεξιά πλευρά της συσκευασίας (εικ. 6). Λάβετε 
υπόψη ότι οι προηγούμενες συσκευασίες των 
αναλωσίμων εκτυπωτών μεγάλου μεγέθους 
μπορεί να μην διαθέτουν ετικέτα ασφαλείας.

εικ. 6

Οι πιο πρόσφατες ετικέτες 
ασφαλείας γραφίτη διαθέτουν  
γραμμικό κωδικό. Αυτός 
ο γραμμικός κωδικός 
υποστηρίζει τη σειριοποίηση 
των δοχείων γραφίτη HP.

Γνωρίζετε τις διαφορετικές παραλλαγές της ετικέτας ασφαλείας. Κάποιες παλιότερες 
εκδόσεις των ετικετών ασφαλείας HP μπορεί να κυκλοφορούν ακόμη. Συνήθως έχουν 
λειτουργία μετατόπισης εικόνας και μπορούν να ελεγχθούν όπως περιγράφεται παραπάνω.

• Η τελευταία έκδοση των ετικετών ασφαλείας διαθέτει ένα εικονίδιο γραφίτη ή μελάνης, 
αντίστοιχα (βλέπε εικ. 7).

• Οι προηγούμενες εκδόσεις της ετικέτας ασφαλείας (εικ. 8) περιλαμβάνουν ετικέτες 
γραφίτη με τον συνδυασμό του εικονιδίου γραφίτη και της λέξης «toner» γραμμένης από 
κάτω, ενώ υπάρχουν και εκδόσεις μελάνης και γραφίτη που αντίθετα περιλαμβάνουν  
ένα εικονίδιο κινητού τηλεφώνου.

Στις εκδόσεις ετικετών ασφαλείας που υποδεικνύουν αν προορίζονται για προϊόντα 
γραφίτη ή μελάνης, ελέγξτε αν η ετικέτα ανταποκρίνεται ορθά στο προϊόν. Μια ετικέτα 
μελάνης πάνω σε δοχείο γραφίτη είναι ύποπτη, όπως και το αντίστροφο.

Τρέχουσες ετικέτες ασφαλείας Προηγούμενες ετικέτες ασφαλείας

(γραφίτης) (μελάνη)
εικ. 7

(γραφίτης)(γραφίτης) (γραφίτης) (γραφίτης) (μελάνη)
εικ. 8

Ελέγξτε τις ημερομηνίες/κωδικούς Οι ημερομηνίες/κωδικοί στη συσκευασία και στο δοχείο ταιριάζουν
Τα αυθεντικά δοχεία HP διαθέτουν συγκεκριμένες ημερομηνίες ή κωδικούς στη συσκευασία,  
καθώς και στο δοχείο που αυτές περιέχουν. Αν δεν ταιριάζουν όπως περιγράφεται παρακάτω,  
να είστε καχύποπτοι.

• Όλα τα αυθεντικά αναλώσιμα μελάνης, PageWide και εκτυπωτών μεγάλου μεγέθους διαθέτουν  
την ίδια ημερομηνία «Λήξης εγγύησης» στη συσκευασία και στο ίδιο το δοχείο (εικ. 9).

• Όλα τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP διαθέτουν κωδικό στη συσκευασία και στο ίδιο  
το δοχείο, των οποίων οι πέντε πρώτοι χαρακτήρες ταιριάζουν (εικ. 10). Αγνοήστε όλες 
τις προδιαγραφές ημερομηνίας που υπάρχουν.

Ίδιες ημερομηνίες

εικ. 9

Ίδιοι πέντε πρώτοι χαρακτήρες

εικ. 10
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Ελέγξτε τη συσκευασία

Λάβετε υπόψη ότι η HP προσφέρει  
τα επονομαζόμενα δοχεία μελανιού «υπό 
σύμβαση» («C-SKU», «MPS SKU» ή «MC-SKU»)  
που εντάσσονται σε συγκεκριμένες συμφωνίες  
με επιλεγμένους συνεργάτες της HP ή 
αποτελούν μέρος των Managed Print Services  
(MPS) της HP. Αυτά τα δοχεία μελάνης 
πωλούνται σε διαφορετικές συσκευασίες.

Οι απατεώνες μπορεί να χρησιμοποιήσουν 
αυτή τη διαφορά της συσκευασίας, για 
να αποκρύψουν τις απομιμήσεις και να 
δικαιολογήσουν την ύποπτη τιμολόγηση. 
Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε 
μια Επιθεώρηση παράδοσης πελάτη (CDI), 
αν υπάρχει υποψία σε μια παράδοση 
αναλωσίμων υπό σύμβαση.

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να έχουν κορυφαία ποιότητα
Οι συσκευασίες και τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τα αυθεντικά δοχεία 
μελανιού HP έχουν πάντα την ίδια κορυφαία ποιότητα (εικ. 11). Η HP δεν επιτρέπει  
εν γνώσει της την πώληση συσκευασιών που έχουν ζημιές ή κακή ποιότητα. Επίσης δεν  
θα πρέπει να υπάρχουν λάθη στην εκτύπωση ή σημάδια ότι η συσκευασία έχει ανοιχτεί και 
σφραγιστεί ξανά. Η HP συνιστά γενικά την αποδοχή δοχείων HP μόνο σε σφραγισμένη 
αυθεντική συσκευασία.

εικ. 11

Εξετάστε το δοχείο Το ίδιο το δοχείο πρέπει να δείχνει καθαρό και καινούργιο
Τα αυθεντικά αναλώσιμα HP πωλούνται πάντα χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί (εικ. 12). 
Δεν πρέπει να υπάρχει ζημιά, διαρροή μελάνης ή γραφίτη, ή οποιοδήποτε σημάδι πρότερης 
χρήσης στο ίδιο το δοχείο.

εικ. 12

Μην αποδέχεστε ύποπτες προσφορές

Μην αποδέχεστε προσφορές για εξαγορά ή  
επιστροφή των άδειων δοχείων αναλωσίμων,  
καθώς αυτά τα δοχεία μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν παράνομα ξανά και να γίνουν  
δοχεία για απομιμήσεις/πλαστά προϊόντα .

Οι πρακτικές πωλήσεων της HP είναι συνεπείς και αξιόπιστες
Για να αποφεύγετε τα πλαστά προϊόντα, μην αποδέχεστε ύποπτες προσφορές πωλήσεων, όπως:

• Επιμονή για την άμεση υποβολή παραγγελίας με σκοπό την «αποφυγή της αύξησης 
τιμής» ή τη «δέσμευση του τελευταίου αποθέματος».

• Προσφορές για παραλλαβή του αντιτίμου αυτοπροσώπως από κάποιον υπάλληλο  
ή επιμονή για αποστολή με αντικαταβολή.

• Πωλήσεις μεγάλου όγκου φερόμενων αυθεντικών αναλωσίμων HP σε διαδικτυακούς 
ιστότοπους δημοπρασιών.

• Υποτιθέμενα νέα προϊόντα «HP» που προσφέρονται αποκλειστικά από την εταιρεία  
του πωλητή.

• Οι προσφορές για αναλώσιμα εκτύπωσης «γκρι αγοράς» ή «παράλληλης εισαγωγής» 
μπορεί να χρησιμοποιούνται ως πρόφαση για την πώληση πλαστών προϊόντων.

• Προσφορές στο Internet ή μέσω ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που περιέχουν 
οποιεσδήποτε από αυτές τις ενδείξεις ή με ανεπαρκή στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή.

Η HP εμπορεύεται αναλώσιμα εκτύπωσης μέσω καναλιών μεταπωλητών υπό σύμβαση
Αν μια προσφορά μοιάζει «πολύ καλή για αληθινή», μάλλον δεν είναι. Για να αποφεύγετε 
τα πλαστά αναλώσιμα η HP συνιστά γενικά να αγοράζετε μόνο από αξιόπιστους 
πάροχους, όπως τους μεταπωλητές της HP. Για μια λίστα με τους επίσημους μεταπωλητές 
αναλωσίμων στη χώρα σας, μεταβείτε στον ιστότοπο της HP.

Οι μεταπωλητές της HP αποτελούν αξιόπιστες πηγές για τα αυθεντικά προϊόντα της HP.

Αν είστε καχύποπτοι για μια προσφορά  
ή προϊόν

Αν πιστεύετε ότι ένα προϊόν μπορεί να είναι πλαστό ή αν έχετε υποψίες για την κατασκευή 
ή την πώληση πλαστών προϊόντων, κάντε μια αναφορά στους ειδικούς της HP κατά των 
πλαστών προϊόντων όπως περιγράφεται παρακάτω.
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Αποφυγή πλαστών προϊόντων πληροφορικής
Τα προϊόντα πληροφορικής που κινδυνεύουν ιδιαίτερα όσον αφορά τα πλαστά προϊόντα 
περιλαμβάνουν τους φορτιστές και τις μπαταρίες για φορητούς υπολογιστές, τους δίσκους 
USB flash και τις κάρτες μνήμης. Ωστόσο, για μια μεγάλη γκάμα άλλου εξοπλισμού ή ακόμη  
και ολόκληρων PC και φορητών υπολογιστών υπάρχουν πλαστά προϊόντα. Για να αποφεύγετε  
τα παράνομα προϊόντα πληροφορικής, ακολουθείτε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Εξέταση της συσκευασίας Η HP χρησιμοποιεί συσκευασία  
κορυφαίας ποιότητας
Τα γνήσια προϊόντα HP θα πρέπει γενικά  
να παραλαμβάνονται σε συσκευασίες υψηλής 
ποιότητας με την ένδειξη HP, ή σε συσκευασίες 
κυψελών (εικ. 13). Συσκευασίες που δεν 
ταιριάζουν με αυτήν την εταιρική πολιτική,  
για παράδειγμα, λόγω χαμηλής ποιότητας  
ή βλάβης, μπορεί να θεωρηθούν ύποπτες.

Άλλες πιθανές ενδείξεις πειρατείας μπορεί  
να περιλαμβάνουν θολές εικόνες και κείμενο, 
λάθος λογότυπα HP, φωτογραφίες προϊόντων 
που δεν απεικονίζουν το προϊόν που αγοράζετε 
ή ορθογραφικά σφάλματα στη συσκευασία. 
Επιπλέον, η HP δεν εξουσιοδοτεί εν γνώσει  
της την πώληση προϊόντων χωρίς συσκευασία  
ή που είναι συσκευασμένα μόνο με πλαστικό  
ή χάρτινο περιτύλιγμα.

εικ. 13

Έλεγχος των προϊόντων Τα αυθεντικά προϊόντα πληροφορικής της HP είναι υψηλής ποιότητας
Τα αυθεντικά προϊόντα της HP κατασκευάζονται πάντα σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα 
ποιότητας της HP. Γενικά φέρουν τα λογότυπα HP, καθώς και ένα αυτοκόλλητο  
που απεικονίζει στοιχεία του προϊόντος σε εκτύπωση υψηλής ανάλυσης (εικ. 14).

Τα αγαθά που εμφανίζουν ενδείξεις βλάβης, γρατζουνιές ή φθορά κατά την παραλαβή 
τους, μπορεί πιθανώς να είναι πλαστά. Επιπλέον, οποιοδήποτε αυτοκόλλητο προϊόντος 
που διαθέτει ορθογραφικά σφάλματα ή σφάλματα στίξης, ή το οποίο φέρεται να έχει 
κολλήσει απρόσεκτα, θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία, όπως και οι λανθασμένες 
ετικέτες λογότυπων HP.

εικ. 14
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Μην αποδέχεστε ύποπτες προσφορές Οι πρακτικές πωλήσεων της HP είναι συνεπείς και αξιόπιστες
Για να αποφεύγετε τα πλαστά προϊόντα, μην αποδέχεστε ύποπτες προσφορές πωλήσεων, όπως:

• Προϊόντα πληροφορικής που προσφέρονται σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

• Πωλήσεις υποτιθέμενων αυθεντικών προϊόντων HP, που διαθέτουν περιγραφές 
όπως «εργοστασιακού ελέγχου», «συσκευασία χονδρικής», «νέα λιανική», «λιανική 
συσκευασία εργοστασιακού σφραγίσματος» ή «κυψέλη βαθμού Α».

• Υποτιθέμενα προϊόντα «γκρι αγοράς» ή «παράλληλης εισαγωγής». Αυτές οι περιγραφές 
μπορεί να λειτουργούν ως πρόφαση για τις μειωμένες τιμές πλαστών προϊόντων.

• Η προτροπή εκτέλεσης παραγγελιών άμεσα για να «προλάβετε την αύξηση τιμών»  
ή «για να προλάβετε τα τελευταία αποθέματα» ή η επισήμανση «υψηλής ποιότητας  
και χαμηλότερων τιμών από τα τυπικά προϊόντα HP».

• Προσφορές με φωτογραφίες που εμφανίζουν διαδικασίες κατασκευής ή συσκευασίας  
ή που δείχνουν εσωτερικά στοιχεία του μηχανήματος.

• Πωλητές που δηλώνουν ότι είναι κατασκευαστές που σχετίζονται με την HP ή είναι 
εγκεκριμένοι από την HP.

• Χονδρικές πωλήσεις υποτιθέμενων αυθεντικών προϊόντων HP σε ηλεκτρονικές 
τοποθεσίες δημοπρασιών.

• Προσφορές στο Internet ή μέσω ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που περιέχουν 
οποιεσδήποτε από αυτές τις ενδείξεις ή με ανεπαρκή στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή.

Η HP εμπορεύεται προϊόντα πληροφορικής μέσω καναλιών μεταπωλητών υπό σύμβαση
Αν μια προσφορά μοιάζει «πολύ καλή για αληθινή», μάλλον δεν είναι. Για να αποφεύγετε 
τα πλαστά προϊόντα, η HP συνιστά γενικά να αγοράζετε μόνο από αξιόπιστους πάροχους, 
όπως τους μεταπωλητές της HP.

Οι μεταπωλητές της HP αποτελούν αξιόπιστες πηγές για τα αυθεντικά προϊόντα της HP.

Αν είστε καχύποπτοι για μια προσφορά  
ή προϊόν

Αν πιστεύετε ότι ένα προϊόν μπορεί να είναι πλαστό ή αν έχετε υποψίες για την κατασκευή  
ή την πώληση πλαστών προϊόντων, κάντε μια αναφορά στους ειδικούς της HP κατά των 
πλαστών προϊόντων όπως περιγράφεται παρακάτω.
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Αναφορά πιθανής πειρατείας
Αν οι υποψίες σας έχουν γίνει βάσιμες μέσω της ολοκλήρωσης των παραπάνω ελέγχων, 
διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω σημεία.

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη σας πριν υποβάλλετε αναφορά στην HP
Φυλάξτε το προϊόν, τη συσκευασία και τα σχετικά έγγραφα, όπως τιμολόγια, επιστολές προσφορών κ.λπ. Για δική σας ασφάλεια,  
η HP συνιστά γενικά να μην ενημερώσετε για τις υποψίες σας τον έμπορο που σας προμήθευσε το προϊόν.

Η HP δεσμεύεται για την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου (μεταβείτε στη Διαδικτυακή δήλωση απορρήτου της HP για περισσότερες πληροφορίες).  
Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μεταβιβάσατε, ώστε να πράξουμε τις κατάλληλες ενέργειες κατά των πλαστών προϊόντων αν χρειάζεται.  
Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αναφορά σας, π.χ. για συμπληρωματικές ερωτήσεις. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε  
θα παραμείνουν εμπιστευτικές, όπως ορίζεται από τον νόμο, και θα κοινοποιηθούν μόνο όταν χρειάζεται η γνωστοποίησή τους.

Επιλέξτε το μέσο με το οποίο θα κάνετε 
την αναφορά σας

Μπορείτε να στείλετε την αναφορά σας σε οποιαδήποτε γλώσσα μέσω των ακόλουθων καναλιών:

Email Web Περισσότεροι τρόποι
Στείλτε τις αναφορές 
σας στη διεύθυνση: 

emea.anti-counterfeit@hp.com

Επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση hp.com/ 
go/anticounterfeit 

και κάντε κλικ στο στοιχείο 
“Αναφορά πειρατείας”

Εύρεση μιας 
τοπικής γραμμής 
εξυπηρέτησης 

ή επικοινωνήστε μαζί μας 
μέσω αλληλογραφίας.

Δηλώστε τα βασικά στοιχεία Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε μια υποψία πλαστών προϊόντων  χρειάζεται  
να γνωρίζουμε τα εξής:

• Εξηγήστε τα αίτια της υποψίας σας (π.χ. ύποπτα χαμηλή τιμή, φθαρμένη συσκευασία)1.

• Συμπεριλάβετε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του πωλητή, αν σας είναι διαθέσιμα.

• Παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας για πιθανές συμπληρωματικές ερωτήσεις. Βεβαίως, 
μπορείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας, αν το προτιμάτε, πραγματοποιώντας  
την αναφορά μέσω του διαδικτύου.

Επισυνάψτε φωτογραφίες Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να την αποστολή 
φωτογραφιών στους ειδικούς ACF της HP:

• Συμπεριλάβετε ευκρινείς ψηφιακές φωτογραφίες και των  
έξι πλευρών της συσκευασίας του προϊόντος, καθώς και ένα 
ευκρινές, αναγνώσιμο κοντινό της ετικέτας ασφαλείας  
(αν υπάρχει) και μια φωτογραφία του ίδιου του προϊόντος.

• Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος αρχείου φωτογραφίας είναι 
περίπου 500 KB το καθένα.

• Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε φως ημέρας σε ένα καλά φωτισμένο  
δωμάτιο και αποφύγετε τη χρήση του φλας της κάμερας.

Υποβάλετε την αναφορά σας • Στείλτε τις πληροφορίες σας στους ACF ειδικούς μας, οι οποίοι θα εξετάσουν την αναφορά 
σας και θα λάβουν τις κατάλληλες δράσεις.

• Πιθανές συμπληρωματικές ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν σχετικά ερωτήματα, 
βοήθεια στις αρχές κατά τη διάρκεια επιδρομών ή π.χ. εκδίκαση αστικών και ποινικών 
υποθέσεων, αν/όπως χρειαστεί.

Αίτημα για Επιθεώρηση παράδοσης πελάτη
Όταν αμφιβάλλετε μια μεγάλη/μεσαία παράδοση δοχείων μελανιού ή μια προσφορά διαγωνισμού, μπορείτε να ζητήσετε μια δωρεάν 
Επιθεώρηση παράδοσης πελάτη (CDI). Αν γίνει δεκτή, ένας ειδικός ACF της HP θα σας επισκεφτεί για να ελέγξει αν τα προϊόντα που 
παραδόθηκαν είναι πλαστά και προϊόν απάτης. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη CDI, που είναι διαθέσιμος  
σε Αραβικά, Τσεχικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά και Τουρκικά.

Μην μπερδεύετε τα πλαστά προϊόντα Υπάρχει διαφορά μεταξύ των απομιμήσεων και του γκρίζου μάρκετινγκ ή της παραπλανητικής  
περιγραφής:

• Τα προϊόντα γκρίζας αγοράς είναι αυθεντικά προϊόντα της HP που έχουν απομακρυνθεί από  
τα εξουσιοδοτημένα κανάλια διανομής ή έχουν εισαχθεί από άλλη χώρα ή περιοχή, χωρίς  
τη συναίνεση και τη γνώση της HP ως κατόχου της επωνυμίας. Η γκρίζα αγορά είναι παράνομη  
σε πολλές χώρες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση/EEA2 και ενέχει σοβαρούς κινδύνους, όπως  
ακούσια αγορά απομιμήσεων, καθώς οι απατεώνες μπορεί να χρησιμοποιήσουν την γκρίζα  
αγορά για να πουλήσουν απομιμήσεις, καθώς έτσι θα δικαιολογήσουν τις χαμηλότερες τιμές.

• Η παραπλανητική περιγραφή αναφέρεται σε προσφορές που παραπλανούν ή μπορούν 
να παραπλανήσουν τους πελάτες, κάνοντάς τους να νομίζουν ότι αγοράζουν αυθεντικά, 
καινούργια προϊόντα HP, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι.1 Αυτό μπορεί να εμπεριέχει 
κατάχρηση της πνευματικής ιδιοκτησίας της HP, όπως το εμπορικό σήμα ή τα εικαστικά 
και συνήθως αφορά διαδικτυακές πωλήσεις.
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Ενέργειες για εταιρικούς πελάτες
Μείνετε ένα βήμα μπροστά από τους απατεώνες και προστατέψτε τον οργανισμό 
σας από επικίνδυνες απομιμήσεις, εφαρμόζοντας τα ακόλουθα απλά βήματα στην 
επιχειρηματική σας δραστηριότητα:

Ζητάτε αυθεντικά προϊόντα HP
• Όταν παραγγέλνετε αναλώσιμα εκτύπωσης, να ζητάτε πάντα 

«αυθεντικά προϊόντα HP» και να προσδιορίζετε ακριβώς  
τα δοχεία αναλωσίμων που επιθυμείτε.

• Μην χρησιμοποιείτε τον όρο «αντίστοιχο», καθώς αυτό επιτρέπει  
στον πάροχο να καθορίζει ελεύθερα τι είναι το «αντίστοιχο» δοχείο 
αναλωσίμου.

Ζητάτε αναφορές
• Ζητάτε αναφορές από τον πάροχο, όπως είναι η πιστοποίηση συνεργάτη  

της HP ή η επιστολή ελέγχου ACF από την HP, την οποία λαμβάνει 
αν περάσει τον Έλεγχο προστασίας καναλιού συνεργατών (CPPA).

Χρησιμοποιείτε το ACF στις συμβάσεις και στους όρους  
των προσφορών
• Σε συμβάσεις για αναλώσιμα εκτυπώσεων, ζητάτε από τον πάροχο 

να επιβεβαιώνει γραπτώς ότι όλα τα προϊόντα που παραδίδονται 
για εκτυπωτές HP είναι αυθεντικά.

• Τονίστε ότι ο πάροχος δεν πρέπει να παραδώσει ποτέ υποκατάστατα  
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του παραγγελιοδόχου.

• Υπογραμμίστε ότι τα προϊόντα που θα είναι απομιμήσεις  
θα γνωστοποιούνται στις αρχές και θα υπόκεινται σε δήμευση  
και σε μη καταβολή του αντιτίμου.

Ενημερωθείτε
• Χρησιμοποιείτε τις διαδικτυακές σελίδες ACF της HP για πρόσβαση  

στην πιο πρόσφατη πληροφόρηση κατά των πλαστών προϊόντων 
και προωθήστε τον σύνδεσμο hp.com/go/anticounterfeit στους 
συναδέλφους σας.

Κάντε αναφορά αν υπάρχουν υποψίες
• Αναφέρετε οποιαδήποτε υποψία για πλαστά προϊόντα όπως 

περιγράφεται παραπάνω, και ενθαρρύνετε τους συναδέλφους  
σας να κάνουν το ίδιο.

• Επιπρόσθετα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό 
συνεργάτη HP αν υπάρχουν υποψίες.

Ζητήστε μια Επιθεώρηση παράδοσης πελάτη (CDI)
• Χρησιμοποιήστε τους δωρεάν ελέγχους της HP, αν υποψιάζεστε ότι  

παραλάβατε αναλώσιμα εκτύπωσης που περιέχουν απομιμήσεις.

• Λάβετε τον Οδηγό χρήστη CDI για να μάθετε λεπτομέρειες  
και να ζητήσετε εύκολα έναν δωρεάν έλεγχο από την HP.
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© 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις 
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP αναφέρονται σε αυτές τις γραπτές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύει τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. 
Από το παρόν, τίποτα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν είναι υπεύθυνη για σφάλματα ή παραλείψεις τεχνικής  
ή συντακτικής φύσεως που περιέχονται στο παρόν.

EMEA = Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση 
hp.com/go/anticounterfeit

Επισκόπηση των ετικετών ασφαλείας στα δοχεία  
μελάνης της HP
Αυτός ο πίνακας συνοψίζει ποια αυθεντικά δοχεία μελάνης HP συνοδεύονται από ετικέτα,  
ανάλογα με την επιλογή γλώσσας και τον αριθμό επιλεξιμότητας στη συσκευασία.  
Υπάρχει λόγος να είστε καχύποπτοι, αν απουσιάζει η ετικέτα ασφαλείας από τα προϊόντα 
που αναγράφονται στις μπλε ενότητες.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑ 
(Ν/Ο)

BA3 Αγγλικά, Πολωνικά, Ουγγρικά, 
Τσεχικά, Σλοβακικά

300, 300XL, 301, 301XL, 302, 302XL, 304, 
304XL, 336, 337, 338, 339, 342, 343, 344, 350, 
350XL, 351, 351XL, 363, 363XL, 364, 364XL

ΝΑΙ

UUQ Αγγλικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Πολωνικά, 
Τσεχικά, Ουγγρικά

21, 21XL, 22, 22XL, 27, 28, 56, 57, 303, 901, 
901XL

ΝΑΙ

BGX/BGY BGX: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, 
Ιταλικά, Ολλανδικά, Ρωσικά

BGY: Αγγλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, 
Πολωνικά, Τσεχικά

903, 903XL, 907XL, 920, 920XL, 932, 932XL, 
933XL, 934, 934XL, 935, 935XL, 950, 950XL, 
951, 951XL, 953, 953XL, 957XL

ΝΑΙ

AR4 Αγγλικά, Τουρκικά 900 ΝΑΙ

BFW Ρωσικά, Τουρκικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 
Αραβικά

21b, 46*, 300b ΝΑΙ

445 Αγγλικά, Πολωνικά, Ουγγρικά, Τσεχικά,  
Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ρωσικά, Τουρκικά

703, 704 ΝΑΙ

BHK/BHL BHK: Αγγλικά, Ρωσικά, Πολωνικά, 
Ουγγρικά, Τσεχικά, Σλοβακικά

BHL: Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, 
Ελληνικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά

650, 651, 651XL, 652, 652XL, 655 ΝΑΙ

πολύγλωσσο 
CISMEA

Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά 121, 122, 122XL, 123, 123XL, 129, 130, 131, 
132, 134, 135, 136, 138, 140, 140XL, 141, 
141XL, 177**, 177XL**, 178

ΝΑΙ

πολύγλωσσο 
CISMEA

Αγγλικά, Ρωσικά, Πολωνικά, Τσεχικά, 
Σλοβακικά, Τουρκικά, Αραβικά

GT51XL, GT52 ΝΑΙ

Ευρωπαϊκό 
πολύγλωσσο

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά,  
Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ιταλικά

30, 31 ΝΑΙ

Ευρωπαϊκό 
πολύγλωσσο

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, 
Ολλανδικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, 
Ιταλικά, Πολωνικά, Τσεχικά, Ρωσικά

15(DE), 17, 23(D), 45, 78, 78(D), 913A, 970, 
970XL, 971, 971XL, 973X

ΝΑΙ

10, 11, 88XL, 110, 348, 940, 940XL ΟΧΙ

ABE/UUS ABE:  Αγγλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, 
Ιταλικά (ορισμένες φορές και 
στα Τουρκικά και Ελληνικά)

UUS: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, 
Ολλανδικά, Ιταλικά, Δανικά

21, 21XL, 22, 22XL, 27, 28, 56, 57, 62*, 62XL*, 
901, 901XL

ΟΧΙ

300, 300XL, 301, 301XL, 302, 302XL, 303, 
303XL, 304, 304XL, 336, 337, 338, 339, 342, 
343, 344, 350, 350XL, 351, 351XL, 363, 363XL, 
364, 364XL

ΟΧΙ

BA1 Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά 363, 363XL, 364, 364XL ΟΧΙ

Ευρωπαϊκό 
Συνδυασμός 
δοχείων μελάνης

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, 
Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ολλανδικά, 
Πολωνικά, Τσεχικά, Ρωσικά

21/22, 56/57, 300/300, 302, 303, 303XL, 304, 
364, 338/343, 350/351, 903XL, 932/933, 
950/951, 953XL

ΟΧΙ

Παγκόσμιο 
πολύγλωσσο

Αγγλικά Ηνωμένων Πολιτειών, 
Γαλλικά Καναδά, Ισπανικά Λατινικής 
Αμερικής, Γερμανικά, Κινεζικά, 
απλοποιημένα Κινεζικά, Βραζιλιάνικη 
πορτογαλική

38, 70 (Κεφαλές εκτύπωσης) ΟΧΙ

Πού θα βρείτε τους αριθμούς 
επιλεξιμότητας και τις επιλογές 
γλώσσας στις αυθεντικές συσκευασίες 
των δοχείων μελάνης HP στην EMEA:
(προσοχή: οι συσκευασίες των δοχείων μελάνης  
με επιλογή πολλών γλωσσών, αντί για την επιλογή 
γλώσσας δεν έχουν ένδειξη στη συσκευασία)

Αριθμός επιλογής

C4902BA3

Επιλογή γλώσσας

*  Διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες χώρες.  
Οι γλώσσες στη συσκευασία μπορεί να διαφέρουν.

**  Λόγω περιορισμών χώρου, η ετικέτα ασφαλείας 
στις συσκευασίες των δοχείων μελανιού HP 177 
σκουραίνει το εικαστικό. Αυτή η ασυνήθιστη 
τοποθέτηση είναι εσκεμμένη και δεν υπάρχει 
λόγος καχυποψίας.

Αυτή η σύνοψη υπόκειται σε τακτικές 
ενημερώσεις. Αποκτήστε πρόσβαση στην 
τρέχουσα έκδοση από το hp.com

1  Για τα αναλώσιμα εκτύπωσης, λάβετε υπόψη ότι τα δοχεία μελάνης με χαρακτηρισμούς «αναγόμωσης», «ανακατασκευής», «αντιγραφής» ή «συμβατότητας» 
είναι νόμιμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταχρώνται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της HP ή τρίτων μερών. Ωστόσο, είναι παράνομο να 
συσκευάζονται και να πωλούνται τέτοια προϊόντα με τρόπο που προκαλεί σύγχυση στους πελάτες για να νομίζουν ότι αγοράζουν καινούργια αυθεντικά 
προϊόντα HP ή προϊόντα που σχετίζονται ή προτείνονται από την HP αλλά δεν κατασκευάζονται από την ίδια. Επίσης, είναι παράνομο όταν ένα προϊόν 
χρησιμοποιεί πνευματική ιδιοκτησία της HP χωρίς τη συναίνεση της HP.
2  EEA = Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ευρωπαϊκή Ένωση + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία)

http://www.hp.com/go/getupdated
http://www.hp.com/go/anticounterfeit
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