Chroń swoją irmę
- uważaj na podróbki

Oryginalne produkty SKF
to czysta korzyść
Produkty SKF cenione są za jakość i korzyści operacyjne. Jednak
zaletami płynącymi z ich użytkowania można cieszyć się jedynie
używając oryginalnych produktów.
Świadomość istnienia podróbek produktów SKF oraz możliwych
konsekwencji ich użytkowania pomaga klientom zrozumieć
znaczenie uważnego wyboru dostawcy. Pozyskiwanie produktów od
Autoryzowanych Dystrybutorów jest najlepszym zabezpieczeniem
dostaw oryginalnych produktów SKF.
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Czym jest podróbka
produktu SKF?
Wszystkie typy i wymiary produktów
oraz opakowań, które są oznaczone
znakami towarowymi SKF, lecz nie
zostały wyprodukowane przez irmę
SKF lub za jej zgodą, uważa się za
podróbki.
Niemarkowe produkty, nielegalnie
oznaczone znakami towarowymi
SKF oraz innymi oznaczeniami
przypominającymi oryginalne,
pakowane są w łudząco podobne
do oryginalnych, podrabiane
opakowania i traiają na rynek jako
markowe produkty SKF.
Cena, którą za podróbkę zapłaci
użytkownik końcowy, często nie różni
się od ceny oryginału, dlatego nie
stanowi wyznacznika autentyczności
produktu czy też jej braku.

Nie daj się oszukać

Znaki ostrzegawcze

Uważnie wybieraj dostawców
produktów SKF. Dostawy z niepewnych
źródeł mogą przynieść szkody Twojej
irmie. „Super oferta” od nieznanego
dostawcy może w konsekwencji okazać
się dużo droższa.

Sprzedaż podróbek odbywa
się w sposób znany większości
dystrybutorom. Otrzymujesz email
od osoby podającej się za partnera
biznesowego marki premium, z ofertą
produktów dla branży przemysłowej lub
motoryzacyjnej, bezpośrednio ze składu
i po konkurencyjnych cenach. Uważaj!
To może być dostawca podróbek
produktów SKF.

Najlepszym zabezpieczeniem
dostaw oryginalnych
produktów jest pozyskiwanie
ich od Autoryzowanych
Dystrybutorów irmy SKF.

Bądź podejrzliwy, kiedy
nieautoryzowany dostawca oferuje
krótki termin realizacji zamówienia na
towar, na który w SKF trzeba czekać.
Dostawcy podróbek mogą również
oferować certyikaty autentyczności,
stwierdzające pochodzenie produktów
od irmy SKF. Nie dawaj wiary takim
dokumentom.
Problemy, które wystąpią podczas
montażu, bądź przedwczesne awarie
części, mogą świadczyć o tym, że masz
do czynienia z podróbką.

Ryzyko
Jakość i wydajność podrobionych
produktów SKF jest nieznana
i nieprzewidywalna. Wysiłki wkładane
w podnoszenie całkowitej efektywności
sprzętu (ang. Overall Equipment
Effectiveness – OEE) i obniżanie
kosztów operacyjnych mogą spełznąć
na niczym, jeżeli będziesz używać
podróbek.

Głos klienta

Wałeczki podróbki łożyska baryłkowego

Zainstalowane w sprzęcie o krytycznym
znaczeniu dla bezpieczeństwa
działalności operacyjnej, podrobione
produkty mogą stanowić poważne
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi
i środowiska.

Zero tolerancji
SKF nie toleruje fałszerzy. Handel
podróbkami jest nielegalny
i grozi wysoką grzywną oraz karą
pozbawienia wolności. Firma SKF
aktywnie wspiera policję i wymiar
sprawiedliwości na całym świecie
w walce z handlem podróbkami
produktów SKF.

Co zrobić, kiedy podejrzewasz,
że produkt jest podróbką?
Tylko specjaliści irmy SKF mogą
zweryikować autentyczność produktu
lub opakowania oznaczonego znakami
towarowymi SKF. Prześlij wyraźne
zdjęcia wszystkich wizualnych
oznaczeń produktu oraz pudełka,
w które opakowany jest produkt, na
adres genuine@skf.com, a irma SKF
skontaktuje się z Tobą.
W celu weryikacji wymagane jest
podanie nazwy dostawcy oraz
przedstawienie dowodu zakupu
produktu.

Aplikacja SKF Authenticate na
smartfony umożliwia zrobienie zdjęć podejrzanych produktów i przesłanie ich, wraz
z dowodem zakupu, bezpośrednio do irmy SKF w celu
weryikacji.
Można ją pobrać bezpłatnie
ze stron internetowych App
Store i Google Play.

genuine@skf.com

„Wydaliśmy 100 tys. euro na
łożyska wielkogabarytowe,
które kupiliśmy od
nieautoryzowanego dostawcy.
Potrzebowaliśmy ich pilnie,
a dostawca zaoferował krótki
termin realizacji zamówienia.
Po sześciu miesiącach łożyska
uległy awarii, podczas gdy
przewidywany okres ich
żywotności wynosi dziesięć lat.
Konsekwencją była
kosztowna awaria i złamanie
danej klientom obietnicy,
a także zagrożenie
bezpieczeństwa naszych
pracowników. Mogliśmy
tego uniknąć, gdybyśmy byli
bardziej świadomi i ostrożni
wybierając dostawcę. To się już
nigdy nie powtórzy”.

Chroń swoją irmę
Najlepszym zabezpieczeniem autentyczności jest
pozyskiwanie produktów SKF od Autoryzowanych
Dystrybutorów irmy SKF.
Lista Autoryzowanych Dystrybutorów irmy SKF
jest dostępna stronie www.skf.pl.
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