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Angola dá um passo
significativo na luta
contra a contrafação
Partilhe esta notícia
Leia mais
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>> As autoridades em Angola desmantelaram com sucesso duas fontes
locais de consumíveis falsificados para impressoras HP ao realizar
buscas nas lojas das empresas.
>> As duas ações de fiscalização tiveram lugar em junho de 2017 e das
mesmas resultou a apreensão de cerca de 150 produtos falsificados.
>> A HP apoiou estreitamente as ações levadas a cabo e agradece às
autoridades a dedicação demonstrada.

Proteja a sua empresa da contrafação
Compre em segurança
>> Recomendamos comprar apenas a vendedores/fornecedores de confiança, como é o caso dos Parceiros de canal da HP, e solicitar
explicitamente produtos originais da HP. Saiba mais!
Solicite uma Inspeção de Entrega ao Cliente (CDI)

>> Se recebeu uma encomenda de consumíveis suspeitos, solicite uma Inspeção de Entrega ao Cliente (CDI) gratuita. Saiba mais!
Comunique suspeitas

>> Contacte-nos diretamente através do website hp.com/go/anticounterfeit – existe a opção de comunicar suspeitas de forma anónima.
Ou pode enviar-nos um e-mail para emea.anti-counterfeit@hp.com.1 Informe-nos já!
A HP protege, de forma ativa, os seus clientes de produtos fraudulentos através de um Programa Anticontrafação e Antifraude da HP (HP ACF)
dedicado. Junte-se à luta agora mesmo.
Saiba mais em
hp.com/go/anticounterfeit
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A HP compromete-se a manter as informações confidenciais nos termos permitidos pela lei, partilhando-os apenas numa base de necessidade de conhecimento
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