Waarschuwing voor vervalsingen – siegling blizzard® hete persen

De laatste tijd duiken wereldwijd steeds vaker productvervalsingen van onze Siegling Blizzard hete persen
op de markt op. Het grootste deel van deze vervalsingen wordt door Chinese bedrijven aangeboden die
beweren en er reclame mee maken dat ze de officiële partner en aanbieder van Forbo siegling blizzard® hete
persen zijn.
Dat klopt niet. Er is geen samenwerking met deze bedrijven.
Vervalsde merkproducten leveren de klant meer dan alleen ergernis op; ze schaden het merk Forbo en de
hele industrie. Vervalsde apparaten waarborgen noch de hoge productkwaliteit, noch de vereiste
productveiligheid van de siegling blizzard® hete persen. Ook de naleving van alle wettelijke bepalingen is in
geen geval gewaarborgd. Vervalsde producten kunnen door overheidsinstellingen in beslag worden
genomen en geldboetes tot gevolg hebben. Het gebruik van vervalsde apparaten kan in het ergste geval ook
tot persoonlijk letsel en materiële schade leiden. Voor alle schade, veroorzaakt door vervalsde producten, is
alleen de gebruiker aansprakelijk. Uiteraard verlenen wij geen garantie of service op vervalsingen en is ook
de wettelijke garantie uitgesloten.
Als u een vervalsing aangeschaft heeft, moet u bij de verkoper om een teruggaaf van de aankoopprijs vragen.
Een vervalsd product doet alleen alsof het door of voor Forbo geproduceerd is; het voldoet niet aan de
kwaliteit waarvoor Forbo bekend is.
De vervalsingen die op dit moment in omloop zijn, zijn makkelijk van het origineel te onderscheiden. Dat is
goed te zien op de volgende vergelijkende afbeeldingen.

Het origineel:
Breedte hete plaat 160 mm
Kleur blauw

De vervalsing:
Breedte hete plaat 130 mm
Kleur oranje

Als u serieus twijfelt over de echtheid van het door u aangeschafte product, neem dan contact op met uw
lokale Forbo Siegling dealer.
Koop Forbo siegling blizzard® verzegelingsapparaten uitsluitend via de salesafdeling van Forbo Siegling en
de officiële en gecertificeerde dealers. Een actuele dealerlijst vindt u onder:
https://www.forbo.com/movement/de-de/kontakt/weltweite-verkaufsstellen/pxn840

