Aviso contra falsificações - Prensas a quente siegling blizzard®

Nos últimos tempos aparecem globalmente constantemente no mercado falsificações de produtos das
nossas prensas a quente Blizzard Siegling. Na sua maior parte são oferecidas por empresas chinesas, que
fazem publicidade dizendo-se parceiros oficiais e representantes das prensas a quente siegling blizzard® da
Forbo.
Tal é errado. Não há nenhuma cooperação com essas empresas.
Produtos de marca falsificados são mais do que apenas uma arrelia para o cliente; eles causam danos à
marca Forbo, assim como a toda a indústria. Aparelhos falsificados não garantem nem uma qualidade alta
do produto nem a segurança necessária do produto das prensas a quente siegling blizzard®. Também não
são de maneira nenhuma observadas todas as determinações legais. Produtos falsificados podem ser
confiscados pelas autoridades e levar a multas em dinheiro. A utilização de aparelhos falsificados pode no
pior dos cenários levar também a danos pessoais e materiais. Por todos os danos causados por produtos
falsificados é responsável apenas o utilizador. É óbvio, que não damos nem garantia nem prestações de
serviços de assistência a falsificações nem tão pouco qualquer garantia legal.
Se comprou uma falsificação, deverá exigir do vendedor a restituição do preço de compra. Um produto
falsificado apenas diz ser produzido pela Forbo, de maneira que com a compra você não compra a
qualidade, pela qual a Forbo é conhecida.
As falsificações que se encontram de momento no mercado são fáceis de distinguir do original, como pode
ver nas seguintes imagens de comparação.

O original:
Largura da placa de aquecimento
160 mm
Cor azul

A falsificação:
Largura da placa de aquecimento
130 mm
Cor laranja

Se tiver sérias dúvidas quanto à autenticidade do produto por si comprado, contacte por favor a sua
empresa local Forbo Siegling.
Compre os seus aparelhos de selar siegling blizzard® da Forbo apenas através da venda dos representantes
da Forbo e dos seus parceiros de vendas oficiais e certificados. Encontra uma lista atual em:
https://www.forbo.com/movement/de-de/kontakt/weltweite-verkaufsstellen/pxn840

