Berbagi:

Ayo berlangganan

web view

Breaking News:

Kisah-kisah sukses pembasmian kejahatan pemalsuan dari
APJ
Dalam edisi kuartal pertama tahun 2018, kami menghadirkan berbagai kisah menarik terbaru untuk
Anda. Sebagai permulaan, kami menampilkan desain layout yang baru di tahun ini. Sekarang Anda bisa
berbagi di media sosial cukup dengan mengklik pada ikon berbagi di atas. Berbagi dengan mitra dan
konsumen menjadi lebih mudah. Selain itu, siapa saja sekarang dapat berlangganan dengan mengklik
tombol "Langganan". Kami juga akan menghadirkan kisah khusus dalam setiap edisi. Adapun edisi kali
ini memaparkan dengan jelas berbagai usaha yang dilakukan oleh HP demi kebaikan para
konsumennya serta lingkungan.
Di tahun 2018 ini, HP berkomitmen untuk terus melanjutkan usaha-usaha ACF demi melindungi para
mitra dan konsumen HP dari tindak kejahatan pemalsuan. Silakan baca lebih lanjut bagaimana HP
membasmi para pelaku pemalsuan dan ketahui cara-cara yang dapat Anda lakukan untuk melindungi
diri dari tindak pemalsuan

Penegakan Hukum dan
Penyerbuan oleh APJ
Nilai keseluruhan produk yang disita berjumlah $17,4
juta dalam K1, suatu keberhasilan yang cukup
berdampak dalam mengurangi supply produk palsu di
seluruh dunia. Berikut adalah beberapa pencapaian
tindakan penyerbuan yang dilakukan.
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Customer Delivery Inspection (CDI) anti kejahatan
pemalsuan HP merupakan suatu cara yang efektif
dalam melindungi klien HP dari produk dengan kualitas
buruk, yang dapat membahayakan kelangsungan
bisnis Anda.
Ketahui lebih lanjut mengenai CDI di sini, atau Anda
juga mengajukan permohonan untuk pemeriksaan.

Panduan Membeli ACF

Klik pada bendera setiap negara untuk membaca
keterangan lebih lanjut.
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Permintaan Maaf kepada
Publik oleh Pelaku Kejahatan
Pemalsuan
Pada tahun 2017, Polri bersama tim ACF HP
melakukan penggebrekan di tiga lokasi pelaku
kejahatan pemalsuan di Surabaya. Dalam operasi, tim
menemukan ribuan toner dan kartrij HP palsu yang
bernilai lebih kurang ini $300 ribu. Semua produk palsu
tersebut akhirnya dihancurkan pada bulan Desember
2017 dengan disaksikan sendiri oleh perwakilan dari
HP dan Polri. Atas tindakan mereka, para pelaku
mengajukan permintaan maaf kepada masyarakat di
koran-koran setempat dan berjanji tidak mengulang
tindakan serupa.

Baca permintaan maaf

Keberhasilan ACF di India
Dalam suatu operasi yang digelar bersama petugas
penegak hukum setempat, tim ACF berhasil membasmi
kejahatan pemalsuan di India yang memproduksi dan
memasarkan berbagai produk HP seperti kemasan,
label keamanan dan produk jadi.
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Melaporkan produk
palsu di apj.anticounterfeit.com

Mencegah kejahatan
pemalsuandengan
Pemeriksaan gratis
dari HP

Jangan biarkan diri Anda tertipu membeli produk palsu.
Berikut adalah cara untuk mengetahui Ink atau Toner
HP yang asli, melaporkan produk palsu dan mencegah
kejahatan pemalsuan.

Lindungi diri Anda

Kualitas Udara Dalam Ruangan
adalah Penting
Tahukah Anda bahwa menggunakan produk
pencetakan (printing) palsu dapat berdampak pada
kualitas udara tempat Anda bekerja? Gunakan hanya
produk pencetakan dari HP demi keamanan kualitas
udara dan juga lingkungan.
Pastikan kualitas udara dalam ruangan salah satu
faktor penting dalam pengambilan keputusan.

Ketahui lebih lanjut

Untuk informasi lebih lanjut atau mengajukan permohonan pemeriksaan gratis, silakan
kunjungi hp.com/go/anticounterfeit
Pertanyaan mengenai anti kejahatan pemalsuan APJ? Hubungi kami di
apj.anticounterfeit@hp.com
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