Formularz wniosku o CDI dla
klientów HP: Ujawniajmy istnienie
podrobionych wkładów.
Wnioskujmy o kontrolę podejrzanych dostaw.
Program przeciwdziałania nadużyciom i podrabianiu produktów (ACF) HP
dla ochrony Partnerów i Klientów w regionie EMEA
Marzec 2017 r.

Więcej informacji na temat
kontroli dostaw dla klientów HP
znajduje się w Przewodniku użytkownika
CDI. Dodatkowe przydatne informacje
znajdują się na stronach internetowych
ACF HP.

Upewnijmy się, że otrzymujemy to, za co płacimy: Jeśli
podejrzewają Państwo, że w dużej lub średniej wielkości
dostawie wkładów znajdują się podrabiane lub nielegalne
produkty, proszę złożyć wniosek o przeprowadzenie przez
ekspertów ds. ACF HP kontroli na miejscu. Wystarczy
uzupełnić i przesłać niniejszy formularz. Jeśli Państwa
wniosek zostanie zatwierdzony, eksperci programu ACF HP
ustalą darmową kontrolę.
Prosimy uzupełnić szczegóły wniosku:
Uwaga: pola obowiązkowe oznaczono *
Szczegóły transakcji
*Przybliżona liczba wkładów:
*Przybliżona data dostawy:
*Podstawa podejrzeń:
*Nazwa dostawcy:
*Adres dostawcy:
Numer telefonu dostawcy:
Osoba do kontaktu z dostawcą:
Informacje dodatkowe:

Twoje dane
*Twoje imię i nazwisko:
*Firma:
*Ulica + miasto:
*Kraj:
*Adres e-mail:
*Numer telefonu:
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Prześlij wniosek
Prosimy kliknąć poniższy przycisk, żeby automatycznie wygenerować wiadomość e-mail
na adres customerinspections@hp.com i przesłać uzupełniony formularz.

Stwórz wiadomość e-mail
i prześlij formularz wniosku
Jeśli będzie to możliwe, przed wysłaniem prosimy dołączyć do wiadomości e-mail cyfrowe
zdjęcia wszystkich sześciu boków podejrzanego opakowania wkładu drukującego i zbliżenia
etykiety zabezpieczającej (jeśli jest). Następnie prosimy wysłać automatycznie wygenerowaną
wiadomość e-mail. Wkrótce potem skontaktuje się z Tobą specjalista HP ACF.
Dokona on oceny przesłanego wniosku i zadecyduje, czy konieczne jest przeprowadzenie
kontroli dostawy do klienta. Uwaga: darmowe inspekcje na miejscu dotyczą wyłącznie
dużych i średnich dostaw.

Więcej informacji znajduje
się na stronie
hp.com/go/anticounterfeit
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