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Information angående förfalskade produkter 
 
Petzl hanterar regelbundet förfalskade versioner av sina produkter. De förfalskade 
säkerhetsprodukterna motsvarar inte Petzls stränga kvalitetsstandard och utgör en reell fara för 
användaren. Här följer en grundlig påminnelse om Petzls höga standard när det gäller säkerhet 
och risker i samband med användandet av förfalskade produkter samt metoder för identifiering 
av dessa förfalskningar. 
 
Petzls kvalitets standarder 
Autentiska Petzl produkter är tillverkade enligt en specifik process och med expertis som enbart 
tillhör Petzl. Petzls produkter följer väldigt tydliga internationella standarder, är designade, 
testade och tillverkade av företaget enligt stränga krav när det gäller kvalité. Dessa krav är 
identiska för alla Petzls tillverkningsställen.  
 
För mer information, se följande videos på Petzl.com:  
- Petzl is committed to product quality and reliability  
- Headlamps : a tale of quality 
 
Produktkopior och förfalskade produkter är inte Petzl produkter och motsvarar inte standarder 
för prestanda som Petzl tillämpar. De är heller inte utvecklade med Petzls expertis och omfattas 
inte av Petzls garanti och kan utgöra en hög risk eller visa sig felaktiga vid användning. 
Förfalskade produkter utgör en potentiell fara. 
 
Petzl kämpar mot förfalskning 
Under de senaste åren har Petzl aktivt kämpat mot förfalskare. Denna kamp inkluderar flera 
åtgärder: 
- Strategi för att skydda alla innovationer och original uppfinningar genom patent-, design- och 
varumärkesskydd. 
- Bevakning av alla marknader och det stora utbudet distributionskanaler. 
- Grundlig utredning för att hitta källan till en förfalskad produktion. 
- Juridiska procedurer och samverkan med yrkeskunniga jurister och domstolar för att försäkra 
tillintetgörelse av anläggningar som tillverkar förfalskningar. 
 
Hur kan du skydda dig mot illegala kopior och förfalskade produkter? 
Petzl produkter säljs enbart genom ett nätverk av officiella distributörer och auktoriserade 
återförsäljare. Produkterna är nya och kommer med en teknisk specifikation. Köp genom detta 
nätverk garanterar att du köper en autentisk Petzl produkt. Petzls officiella distributörer och 
auktoriserade återförsäljare i ditt land finner du genom att  gå till www.petzl.com Dealer Locator  
 
 
 
 



 
 
Tillvägagångssätt för användare gällande potentiellt FALSKA PRODUKTER  
 

Scenario 1:  Kopia av en original Petzl produkt 
 
Om du har en produkt som ser ut som en Petzl produkt, design, färger, former av förpackningen 
och produkten är till stor del inspirerade av originala Petzl produkter, men produkten saknar 
logo eller har en annorlunda än officiell Petzl logo.  
 

Kopia av VASAK utan logo 

 
 

 
 
=>Använd inte denna produkt. Var god ring Petzls distributör i ditt land gällande alla illegala 
kopior du kan identifiera eller har frågor om. Gå till www.petzl.com Dealer Locator   
 
Scenario 2: Kopia av en original produkt med förfalskning av Petzl varumärke  



Varumärket PETZL är förfalskad med ett liknande namn: PETZEL, tillsammans med en 
reproduktion av PETZL förpackningar, design, färger, former, ritningar, rättsligt meddelande... 

! Varning, detta är inte Petzl produkt.  
 

Kopia av en SPATHA Kniv med en PETZEL logo 

 
 
 

Kopia av en TIKKA Pannlampa med en PETZEL logo 

 
 

 
=>Använd inte denna produkt. Var god ring Petzl distributör i ditt land gällande alla illegala 
kopior du kan identifiera eller har frågor om. Gå till www.petzl.com Dealer Locator  
 
 
 
Scenario 3: Kopia av en original produkt med identisk kopia av varumärket Petzl  
Din produkt är identisk med en Petzl Produkt (Varumärket PETZL är perfekt efterbildat, logo, 
design, färger, märkningar, teknisk specifikation, förpackning verkar vara oklanderliga), men du 



tvivlar om att det är en riktig Petzl produkt (på grund av att den verkar vara av dåligt kvalité), gör 
följande:  

1. Omedelbart ta bort produkten(-er) från användning. 
2. Var god ring Petzl distributör i ditt land. Gå till www.petzl.com Dealer Locator  

 
 
 
Vissa förfalskade produkter har redan upptäckts av Petzl (se listan nedan). Vidta samma 
försiktighetsåtgärder i detta fall. Om du tvivlar på om din produkt är en Petzl produkt eller inte 
(på grund av att den verkar vara av dåligt kvalité), gör följande:  

1. Ta omedelbart bort produkten (-er) från användning och sätt den i karantän.  
2. Var god ring Petzl distributör i ditt land. Gå till www.petzl.com Dealer Locator  

 
 

! Förfalskade produkter redan upptäckta av Petzl:  
 

Kopia av en ASCENCION repklämma med PETZL Logo 

 

 
 



 
 
 
 
"I flera år har Petzl lett en aktiv kamp mot produktion av illegala kopior och förfalskade versioner 
av deras produkter för att  skydda sina rättigheter av intellektuell egendom samt säkerhet av 
sina kunder. Tack för ert uppmärksamhet och förtroende." 
 
Paul Petzl 
VD 
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C2 Vertical Safety är distributör i Sverige för Petzl. 
Telefon: 018-67 79 90, info@c2safety.com, www.c2safety.com 
 
 
 
 
 


