Et piratkopieret leje
kan ødelægge din virksomhed.
Hvad kan du
gøre for at undgå det?

Få flere informationer på:

stopfakebearings.com

Hvad kan du gøre for
at undgå det?
Køb kun dine lejer gennem pålidelige kilder.
Piratkopiering er et problem for alle originale varemærker. Køb derfor
kun gennem pålidelige kilder og autoriserede forhandlere for at
beskytte dig selv, din virksomhed og dine omgivelser.

Del denne viden med dine samarbejdspartnere,
kolleger og bekendte.
Man skal vide, før man kan handle. Hjælp andre i dit netværk med at
beskytte sig mod piratkopierede produkter ved at gøre dem opmærksom på problemet.
På stopfakebearings.com finder du flere informationer, som du har
mulighed for at videresende via e-mail eller andre online netværk.
Du kan også downloade og printe diverse informationsmateriale eller
linke til eget website.

Hvad er problemet med
piratkopierede lejer?
Du får ikke det, du betaler for.
Når du vælger at købe førsteklasses produkter af et bestemt varemærke,
har du i sagens natur høje forventninger i forhold til kvalitet, levetid og
funktionalitet.
Hvis du betaler for kvalitetsprodukter, men kun får gennemsnitlige eller
helt igennem mangelfulde produkter, bliver du ført bag lyset. Sørg for,
at du også får de produkter, du rent faktisk betaler for. Hvis din kilde er
pålidelig, kan du være tryg ved, at du også køber originalprodukter.

De udgør en risiko i forhold til driftssikkerhed,
økonomi og eventuel personskade.
Mangelfulde og beskadigede lejer kan pludselig svigte. I bedste fald
kun med driftsstop og reparationer til følge.
Desuden kan det få både økonomiske og i værste fald også retslige
konsekvenser for dig som køber.

Det er ofte svært at se forskel på et originalt
og et piratkopieret leje.
Lad os være realistiske: Det står ikke på produkterne, at der er tale
om piratkopierede lejer. Og de er heller ikke skrammede, rustne eller
beskidte. Måske er de ikke engang billigere. De ligner til forveksling
originalprodukter og sælges også som værende det.
Piratkopierede lejer kan være nye lejer, men i en ringe kvalitet, som er
forsynet med et falsk varemærke for derved at retfærdiggøre en højere
pris. Selv emballagen er kopieret på gennemført vis.
Det kan omvendt også være gamle eller sågar brugte produkter af et
originalt varemærke, som istandsættes og poleres, så de ser nye ud.

Piratkopiering er ulovligt og uetisk.
Piratkopiering er slet og ret en forbrydelse, der sætter virksomhed og
liv på spil på grund af den tvivlsomme kvalitet.
Derudover er der tale om tyveri af af både ophavsret og ejendomsret
såsom patenter, varemærker og omdømme. Dette er essentielle begreber
inden for den moderne økonomi og netop grundstenen for økonomisk
udvikling baseret på ideer og innovation.

Hvem er World Bearing
Association (WBA)?
WBA er en verdensomspændende non-profit organisation. Den blev
stiftet i 2006 af de tre førende lejeorganisationer: American Bearing
Manufacturers’ Association (ABMA), Federation of European Bearing
Manufacturers’ Associations (FEBMA) og Japan Bearing Industrial
Association (JBIA).
WBA varetager de fælles interesser for den globale lejeindustri.

I samarbejde med:

Hvad kan vi gøre mod
piratkopiering?
WBA har dannet en komité mod piratkopiering.
Målet med komitéen er at sætte en stopper for piratkopiering af førsteklasses lejer og støtte myndigheder i deres arbejde med at bekæmpe
piratkopiering.

WBA varetager de fælles retslige interesser
inden for den globale lejeindustri, herunder
særligt beskyttelse mod piratkopiering.
WBA og de medvirkende virksomheder hjælper de lokale myndigheder
med at identificere og forfølge piratkopiering. På den måde kan vi finde
piratkopister og stille dem til regnskab.

WBA samarbejder med retslige myndigheder
over hele verden.
WBA og de medvirkende virksomheder informerer de lokale retslige
myndigheder og hjælper med at identificere piratkopiering. WBA er ofte
involveret i aktioner og undersøgelser af virksomheder, der er under
mistanke.
Piratkopiering er ulovligt. Producenter og forhandlere af piratkopier kan
være sikre på retsforfølgelse.

Vi hjælper dig med at identificere piratkopier.
Hvis du har mistanke om piratkopier, er det en god ide at kontakte den
pågældende producent, der er udsat for piratkopieringen.
Det er vigtigt, at du henvender dig til den pågældende producent, før du
informerer din forhandler eller anden leverandør om din mistanke.
En effektiv måde at identificere piratkopier på er i samarbejde med
producenten. Har du mistanke om, at du har købt eller solgt piratkopier,
skal du derfor kontakte producenten.

Du kan være tryg ved, at du køber originale
produkter hos pålidelige leverandører og
autoriserede forhandlere.

Få flere informationer på:

stopfakebearings.com

