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Szanowni Państwo 

 

W ciągu ostatnich lat produkcja podrobionych części motoryzacyjnych znacząco wzrosła i są wśród 

nich także produkty oświetleniowe. Trafiają one niestety na polski rynek narażając zarówno 

producentów jak i sprzedawców na straty finansowe, a konsumentów na ryzyko związane 

z uszkodzeniami pojazdu lub znacznym obniżeniem bezpieczeństwa jazdy. 

Firma OSRAM stale monitoruje rynek i reaguje w uzasadnionych przypadkach. Możemy także liczyć 

na sprawne działanie policji oraz służb celnych, z którymi współpracujemy – w przeszłości nie raz 

udało się uniemożliwić wprowadzenie na nasz rynek podrabianych produktów.   

Aby uchronić się przed zakupem produktów nieoryginalnych lub pochodzących z kradzieży, najlepiej 

korzystać z oficjalnej dystrybucji OSRAM. Podejrzenia powinna wzbudzić niska (nierynkowa) cena 

oraz brak lub kiepska jakość opakowania, a także opakowanie pod inną marką niż OSRAM.  

Chcielibyśmy przestrzec Państwa przed korzystaniem ze zbyt kuszących cenowo ofert i zakupów 

z niepewnego źródła. Działania, jakie prowadzimy z policją udowodniły nam, że konsekwencje 

związane z obrotem podróbkami dotyczą wszystkich uczestników tych działań – świadomych jak 

i nieświadomych. Produkty podrobione lub z podejrzeniem pochodzenia z nielegalnego obrotu 

(np. brak oryginalnych opakowań) są konfiskowane i sprawdzane są wszystkie ogniwa procesu 

sprzedaży.  

Chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby ograniczyć pojawianie się na naszym 

rynku podrabianych produktów OSRAM. Liczymy także na Państwa współpracę i wsparcie. W razie 

wątpliwości prosimy zgłaszać do nas podejrzane oferty, a my je sprawdzimy i podejmiemy dalsze, 

zdecydowane kroki.  

Jednocześnie prosimy o szczególne wyczulenie Państwa działów reklamacji, które mogą 

otrzymywać produkty podrobione przepakowane do pudełek oryginalnych. W celu weryfikacji 

prosimy o kontakt bezpośrednio z nami. Prosimy także o przekazanie tego pisma do Państwa 

partnerów handlowych. 

Z poważaniem 

     
Andrzej Przybylski       
Dyrektor Sprzedaży Działu Specialty Lighting (SP)  


