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A hamis és illegális utángyártott nyomtató 
kellékanyagok forgalmazása továbbra is 
nagy problémát jelent. A Kellékanyag  
Szövetség becslése szerint a hamis termékek 
világszerte évente mintegy 3,5 milliárd 
dollár kiesést jelentenek az ipar számára. 
A vásárlók védelme érdekében, a hamisí-
tott termékek veszélye miatt, a Xerox  
számos razziát és rajtaütésszerű termék- 
ellenőrzést tartott, a védjegy-kötelezettségi 
intézkedések vizsgálatával együtt.

A hamis termékek terjesztésének visszaszorítása 
érdekében a Xerox szigorúan ellenőrzi az eredeti 
kellékanyagokra vonatkozó megrendeléseket és 
azok elosztását, továbbá együttműködik a kor-
mányzati hatóságokkal is. A cég legfrissebb ha-
misításellenes erőfeszítéseinek eredményei:
  Több ezer hamis Xerox-kazetta előállítására 

alkalmas alapanyag elkobzása egy marokkói 
importőr/forgalmazó gyárából. Az utcai áron 
2,5 millió dollárra becsült alapanyag lefogla-
lása után a gyár tulajdonosa most börtönben 
vár a bírósági ítéletre.

  25 000 dollár értékű hamis Xerox-tonerek szá-
zainak lefoglalása több ezer kazetta és doboz 
társaságában egy mumbai-i másoló/nyomtató 
kereskedő készletéből. A kereskedő elleni vád-
emelés jelenleg folyamatban van.

  Két razzia a törökországi Antalaya régióban. 
A hatóságokkal karöltve kivitelezett akció so-
rán 1,2 millió dollár értékű hamis Xerox és 
más gyártótól származó hamisított terméket 
foglaltak le, az ezek előállításához szükséges 
nyomólemezekkel, matricákkal és csomagoló-
 anyagokkal együtt. Leállítottak egyúttal egy 
olyan üzemet is, amelyben hamis és eredeti 
Xerox-tonerek keverése folyt, és ahonnan az 
árut később Dél-Törökország piacain értékesí-
tették.

A hamisítási törekvések meghiúsításán túl a 
Xerox felkutatja azon forgalmazóit is, akik ille-

gális utángyártott kazetták kereskedésével fog-
lalkoznak (olyan termékekkel, amelyek az erede-
ti gyártó jelzésével ellátva kerülnek forgalomba), 
és rákényszeríti őket a törvénytelen tevékenység 
felfüggesztésére. A szellemi tulajdonjog védel-
mén keresztül a Xerox harcol a termékek rossz 
színben való feltüntetése, illetve a végfelhaszná-
lók megtévesztése ellen is. A vállalat ezen terüle-
ten elért legfrissebb eredményei:
  a Xerox-védjegyhez kapcsolódó jogok érvé-

nyesítése Romániában és egyéb fejlődő orszá-
gokban, elérve azt, hogy a viszonteladók eltá-
volítsák kínálatukból a jogsértő termékeket, 
teret adva ezzel az eredeti Xerox-áruk számára.

„A hamis kazetták között közismerten nagy 
gyakorisággal lehet találni rossz minőségűeket, 
amelyek miközben gyenge nyomatminőséget 
eredményeznek, akár súlyosan is károsíthatják 
a nyomtatók létfontosságú alkatrészeit. A terület 
várhatóan a jövőben is nagyon aktív és agresz-
szív marad, mi azonban azon dolgozunk, hogy 
megvédjük ügyfeleinket és megállítsuk a hamis 
és illegális árucikkek terjedését” – hangsúlyozta 
Kevin Weaver, a Xerox Supplies Business Group 
márkavédelemmel foglalkozó alelnöke.

A Xerox szerte a világon ellenőrzi az elosztóhe-
lyeken található készleteket, hogy igazolja a ter-
mékek eredetiségét, és hogy felszámolja a hamis 
cikkek forgalmazását. A vásárlók bármikor meg-
győződhetnek termékeik valódiságáról az alábbi 
módszerek segítségével:
  leolvasva az áru biztonsági/hitelesítési címké-

jéről a sorozatszámot, azt begépelve a Genuine 
Xerox Rewards Program internetes oldalán, 
azonnali igazolás nyerhető az eredetiséggel 
kapcsolatban,

  mindig célszerű hiteles Xerox-termékeket vá-
sárolni közvetlenül a hivatalos viszonteladóktól,

  ha egy Xerox-termék gyanús, ajánlott felvenni 
a kapcsolatot a Xerox Brand Protection Group 
képviselőivel.

Hamisítás ellen


