КАМПАНИЯ НА „ЦЕПТЕР-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ПРОТИВ ПРОИЗВОДСТВОТО И
ПРОДАЖБАТА НА ФАЛШИФИЦИРАНИ ZEPTER ПРОДУКТИ

„Цептер-България” ЕООД декларира, че е единственият оторизиран от Zepter
International търговец за територията на Република България за продажба и
разпространение
на
продукти
с
търговската
марка
Zepter,
а
http://www.zepter.bg/ е официалният уеб сайт на дружеството.
„Цептер-България“ ЕООД получи многобройни сигнали от цялата страна за
опити за продажба на фалшиви продукти на Zepter от неоторизирани
лица/търговци на нерегламентирани за продажби места, както и в публичното
интернет пространство чрез обяви за продажби на продукти, обявявани за
продукти Zepter.
Най-често прилаганата схема е да ви спрат на паркинг, в гараж, на светофара
на улицата или пред търговски център и да ви предложат да закупите
оригинален продукт на Zepter на ИЗГОДНИ ЦЕНИ като продуктите са в
багажника на колата им и трябва веднага да вземете решение да ги закупите,
защото продавачите много бързат да разпродадат останала им от изложение
стока и затова са склонни да направят огромна отстъпка в цената.
Това е един от възможните сценарии за бързи сделки, но всички те са лесно
разпознаваеми като схема на измама.
Бихме искали да ви дадем основите насоки, с които да се предпазите от
потенциални измами при закупуването на неоригинални съдове или други
продукти с марката Zepter.
Всички известни търговски марки в светове мащаб биват фалшифицирани,
според последни данни производството и търговията с фалшифицирани стоки
възлиза на 461 млрд. долара годишно, почти колкото икономиката на една
страна.
За съжаление продуктите с търговската марка Zepter не правят изключение,
през своите 31 години на просперитет и развитие, търговската марка спечели
доверието на клиентите си с приложените иновативни технологии,
висококачествени материали и несравними функционални характеристики на
продуктите, а по този начин създадоха интерес към марката от търговците на
„черните пазари“.

Молим ви, имайте предвид, че оригиналните продукти Zepter се
закупуват и получават в България само:

- от оторизирания търговец „Цептер-България“ ЕООД – вижте всички офиси в
страната http://www.zepter.bg/TreeMenu/Contact.aspx.

– чрез подписването на договор за покупко-продажба
„Цептер-България“ ЕООД.

между клиента и

- с издаването на гаранционна карта на продукта за гаранционно и
извънгаранционно обслужване от оторизираната сервизна служба на „ЦептерБългария“ ЕООД.

- с издаването на фактура от „Цептер-България“ ЕООД.

- с полагането на подпис от клиента върху документ за получаването им.

- всички документи, издавани от „Цептер-България“ ЕООД разполагат с данни
на търговеца: наименование, адрес, телефон, факс, имейл, уеб сайт.

Консултантите на „Цептер-България“ ЕООД не са анонимни като уличните
търговци, те разполагат със свои визитки и ги предоставят на потенциалните си
клиенти за връзка с тях.

Консултантите поканват клиентите да ги посетят в офисите на дружеството,
където се провеждат презентации на продуктите, представляващи интерес за
тях, за да могат клиентите да вземат най-правилното решение.

Консултантите на „Цептер-България“ ЕООД не „притискат“ потенциалните
клиенти с кратки срокове за взимане на решение за покупка.

ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОРИГИНАЛНИТЕ СЪДОВЕ
MASTERPIECE COOKWARE НА ZEPTER
Външен вид
Оригиналните съдове Masterpiece Cookware
на
Zepter са произведени в
Италия, в производствената база на Zepter близо до Милано. На дъното на съда
има оригинален знак за автентичност на марката (вижте приложените снимки).

Обърнете внимание на знака върху дъното на оригиналния съд Zepter.

Оригиналните съдове са изработени от метална сплав - Zepter метал 316L,
която е 50% по-скъпа и по-издръжлива, и в практиката се използва за
производството на хирургически инструменти, зъбни импланти, часовници и др.

Обърнете внимание на знака върху дъното на оригиналния съд Zepter.

Акутермичното дъно е изработено от три слоя метал чрез хидравлична преса с
2000 тона налягане, което го прави неразрушимо и неотделимо от съда. По
оригиналните съдове няма видими нитове, залепени етикети, надписи по
метала и др., всичко е компактно и завършено.

В оригиналните съдове Masterpiece Cookware
на
Zepter е вложена
революционна технология, използвани са скъпи висококачествени материали и
притежават несравними функционални за потребителя характеристики, които
са резултат от дългогодишно и устойчиво развитие и производство на
компанията. Поради това нашите продукти не биха могли да се продават на
“разпродажни цени“, подобно на стоки, произведени в Китай.

Обърнете внимание, че върху корпуса, дръжките и капака на оригиналния съд
Zepter няма надписи и етикети. Дръжките са с метални пластини в златен цвят,
които са свързани към дръжката с оригинални кухи винтове с надпис „Zepter“.

Обърнете внимание на дъното на оригиналния тиган от съдовете Zepter. Дръжките
са с метални пластини в златен цвят, които са свързани към дръжката с оригинални
кухи винтове с надпис „Zepter“.

Обърнете внимание, че върху корпуса, дръжките и капака на оригиналния съд
Zepter няма надписи и етикети. Дръжките са с метални пластини в златен цвят,
които са свързани към дръжката с оригинални кухи винтове с надпис „Zepter“.

Обърнете внимание, че върху корпуса, дръжките и капака на оригиналния съд Zepter
няма надписи и етикети. Дръжките са закрепени към стената на съда с точкова
заварка.

Обърнете внимание, че върху корпуса, дръжките и капака на оригиналния съд
Zepter няма надписи и етикети. Дръжките са с метални пластини в златен цвят,
които са свързани към дръжката с оригинални кухи винтове с надпис „Zepter“.

Опаковки
Отличителна характеристика на оригиналните съдове Masterpiece Cookware на
Zepter е, че са опаковани индивидуално т.е. всеки съд е в отделна опаковка –
вътрешна и външна. Обща опаковка за множество съдове Zepter е безспорно
доказателство за фалшификат.

