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Proč je důležité ověření? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existuje mnoho důvodů, proč je volba originálního toneru Xerox® důležitá. Ale co když toner, o kterém si myslíte, že je pravý, 
je ve skutečnosti podvrh? 

Je možné, že si nevědomky koupíte zboží pochybné kvality. Navíc pouhým okem je obtížné rozlišit napodobeniny od pravého 
výrobku. 

Chceme chránit koncové zákazníky před riziky vyplývajícími z kvality a (ne)bezpečnosti padělaných tonerů. Provádíme opatření 
proti prodeji padělaných tonerů a odcizeného spotřebního materiálu. Náš nástroj pro ověření spotřebních materiálů Supplies 
Validation Tool Vám umožní snadno ověřit, zda je Váš spotřební materiál XEROX® 100% pravý, a v případě obav 
kontaktovat bezpečnostní oddělení Xerox  Corporate  Security. 

 
SKUTEČNÁ CENA PADĚLKU  
Proč je ověření Vašeho spotřebního materiálu tak důležité? Padělky, 
napodobeniny a falešné zboží Vás mohou stát mnohem víc, přináší s 
sebou: 

 

Bezpečnostní rizika 

Děláme vše pro to, abychom zajistili 
environmentální bezpečnost našeho 
spotřebního materiálu. Padělky neberou 
ohled na zdraví nebo bezpečnost. 
Napodobeniny náplní mohou obsahovat 
mnoho toxických chemikálií, kdy řada 
z nich je spojena s vážnými zdravotními 
riziky, včetně rakoviny. 

 
Poškození tiskárny 

Padělaný toner bude mít za následek 
nejen neplatnost záruky na tiskárnu, 
ale může rovněž způsobit její vážné 
poškození, jako je zanesení a únik 
toneru — záruky poskytované na  
tiskárny se nevztahují na škody 
způsobené padělanými tonery. 

Nízká kvalita 

Boj proti padělkům 

Napodobování není nejvyšší formou 
komplimentu—je to podvod.  Neschválený, 
napodobený toner s sebou přináší celou 
řadu vážných rizik. Předcházejte jim 
zvláštní opatrností a používáním našeho 
ověřovacího nástroje Supplies 
Validation Tool .

 

Více informací vám sdělí váš místní prodejce Xerox, 
nebo navštivte https://www.xerox.com/cs-cz/material-pro-tiskarny/overit-tonerove-kazety. 
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