Formulário de pedido de Inspeção
de Entrega ao Cliente (CDI)
para Clientes HP
Solicite uma Inspeção de Entrega ao Cliente (CDI) gratuita de
encomendas de consumíveis de impressão suspeitas.
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para a Europa, Médio Oriente e África (EMEA)
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Basta preencher e enviar este formulário para solicitar uma
Inspeção de Entrega ao Cliente gratuita. Proteja a sua organização
contra a contrafação – um Especialista em Produto da HP
inspeciona as entregas/encomendas de consumíveis suspeitas
em concursos e compras de grande ou média dimensão.

As CDIs da HP protegem contra a contrafação
Saiba como funcionam as Inspeções
de Entrega ao Cliente da HP:
Consulte o Guia de Utilizador sobre CDI
para Clientes.

üü As CDIs são inspeções gratuitas realizadas por Especialistas da HP – são uma forma
eficaz de identificar e evitar consumíveis contrafeitos em concursos e compras
de grande dimensão.
üü As CDIs são um convite não vinculativo da HP, destinadas principalmente a clientes
do sector público e clientes empresariais, e estão disponíveis sem custos para o cliente.
üü As CDIs são realizadas apenas para concursos e compras de grande ou média dimensão
de consumíveis de impressão HP (incluindo consumíveis da marca Samsung).
üü As CDIs podem ser realizadas no local ou remotamente pela Internet, conforme
disponível e viável. Pode indicar as suas preferências abaixo.

1) Disponibilize detalhes para o seu pedido
Os campos assinalados com * são obrigatórios.
OS SEUS DADOS

* O seu nome:
* Empresa:
* Endereço + cidade:
* País:
* Endereço de e-mail:
* Número de telefone:
Modo de realização da CDI:
(opcional; sujeito a disponibilidade e critério da HP)

CDI no local

DETALHES DA OFERTA/NEGÓCIO
Introduza “0” se a entrega/encomenda
não contiver consumíveis do tipo indicado.

CDI remota (pela Internet)

Qualquer uma das opções

* Quantidade aproximada de consumíveis:

* Data aproximada de entrega:

Tinteiros da marca HP:

Dia/Mês/Ano

Toners da marca HP:

* Motivo da suspeita:

Toners da marca Samsung:
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DADOS DO FORNECEDOR
DE ARTIGOS SUSPEITOS

* Nome da empresa fornecedora:

Número de telefone da empresa fornecedora:

* Endereço da empresa fornecedora:

Informações adicionais:

2) Envie o seu pedido
Clique no botão abaixo para gerar automaticamente um e-mail destinado
a customerinspections@hp.com e enviar o formulário preenchido. Ao enviar o seu pedido,
concorda com a Declaração de Privacidade da HP.
Gerar e-mail e enviar formulário

Se disponíveis, anexe fotografias dos seis lados da embalagem do consumível suspeito,
bem como uma fotografia ampliada da etiqueta de segurança (caso exista), ao e-mail
antes de enviar.

3) A sua CDI – passos seguintes
Após enviar este formulário, os Especialistas do HP ACF analisarão o pedido de CDI e,
se for considerado apropriado, agendarão um horário conveniente para realizar a inspeção
gratuita. Entretanto, armazene separadamente os artigos suspeitos a serem inspecionados.
Os passos seguintes do processo:

Um Especialista da HP
entrará em contacto consigo
para agendar a CDI.

O Especialista da HP examinará
os artigos suspeitos.

A HP apresentará
um Relatório de Resultados.

Caso sejam identificados artigos
contrafeitos, a HP recomenda-lhe
adotar as ações de seguimento
e medidas que achar necessárias
(a seu critério).
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