
Produs falsificat - produs la care se constată alterarea 
sub orice formă a elementelor de identificare a unei mărci, 
denumiri, sigle ori desen industrial legal înregistrate, 
de natură a induce în eroare asupra provenienţei sale, 
la produse care nu au fost fabricate de deţinătorul legal 
al mărcii ori împuternicit al acestuia, sau la care s-a 
constatat utilizarea mărcii legal înregistrate fără a exista 
acordul titularului. 

CUM SĂ NE PROTEJĂM?
Dacă nu sunteţi sigur că produsul pe care 
doriţi să îl cumpăraţi este original, aveţi 
grijă mare şi examinaţi-l cu atenţie, asigurându-vă că nu 
este vorba de o contrafacere. Pentru aceasta ţineţi cont de 
indiciile următoare: CALITATEA PRODUSULUI.
Calitatea produselor contrafăcute este adesea foarte slabă 
faţă de a celor autentice. Verificaţi, de exemplu, forma, 
cusăturile, desenele de pe produs, simetria liniilor etc.  
 
PREŢUL
Mare atenţie la ofertele de preţ anormal de mici. Cei 
care contrafac utilizează materii prime şi procedee de 
fabricaţie mai economice şi, mai ales, nu plătesc taxele! 
AMBALAJUL

NU CONTRAFACERII SI PIRATERIEI



Cum devii membru?           Ia atitudine!

Accesează  
www.infocons.ro

completează 
formularul 
de înscriere

Like us

Ambalajul produselor originale este, în general, bine 
studiat şi bine finisat, ceea ce nu se întâmplă în cazul 
produselor contrafăcute. Examinaţi amănunţit calitatea 
tiparului: defecte de genul liniilor întrerupte, greşelilor 
de tipar, combinaţii neplăcute de culori sunt mereu 
dovezi ale falsurilor. 
ETICHETA
Pe etichete figurează informaţii privind fabricantul şi 
produsul: atenţie mare la ortografia numelui societăţii 
şi a mărcii. Examinaţi indicaţiile de conformitate la 
normele în vigoare, certificate de autenticitate, condiţii 
de garanţie şi serviciile propuse accesibile după vânzare. 
LOCUL VÂNZĂRII
Feriţi-vă de vânzarea stradală şi asiguraţi-vă de 
notorietatea vânzătorului. 
ARGUMENTAŢIA VÂNZĂTORULUI
Anumiţi vânzători pretind că produsele lor au fost 
fabricate legal în ţara lor de origine, dar această 
informaţie nu este suficientă pentru a concluziona că 
produsul este autentic sau legal importat în România.
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