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 (Blain: جعل)کپی( غیر مجاز محصوالت بلین ) اطالعیه مهم

          17 /03 /1400 

 مشتری گرامی بلین، 

بدینوسیله به مشتریان خود اطالع می دهم که تالشهایی برای فروش محصوالت جعلی که  

به   کنند،  می  استفاده  مجاز  غیر  صورت  به  بلین  مارک  از  یا  و  یکسان  جای  ظاهری 

محصوالت اصلی بلین صورت گرفته است. بلین هیدرولیک یک مارک تجاری ثبت شده 

 است و این تالشها به وضوح نقض حقوق مالکیت معنوی بلین هیدرولیک است.

همچنین میخواهم این مسئله را روشن کنم که شرکت بلین هیدرولیک تمام محصوالت خود  

چ پیمانکار و تولید کننده فرعی دیگر اجازه تولید  را تنها در آلمان طراحی و تولید میکند. هی 

بلین هیدرولیک را در کشورها و شرکت های دیگر ندارد. تمامی اطالعات   محصوالت 

 مربوط به برون سپاری تولید بلین به شرکت ها و کشورهای دیگر جعلی می باشد. 

لب  بلین هیدرولیک مدارک و شواهدی دریافت کرده است که محصوالت جعلی جهت ج 

مشتریان به جای محصوالت اصلی ارائه می گردد. باید در نظر گرفته شود که استفاده از 

یک نام تجاری ثبت شده به صورت همسان و یا مشابه ،برای محصوالت مشابه و یا همسان  

و یا ساخت کپی های همسان از یک برند ثبت شده، که احتماال باعث سردرگمی مردم در  

گردد، به روشنی تخلف در حقوق طراحی و عالمت تجاری   خصوص منبع محصوالت می

محسوب می شود. بلین هیدرولیک در تمامی بازارهایی که محصوالت خود را ارائه میدهد  

 ( می باشد. TMدارای عالمث تجاری ثبت شده )

بر همین اساس، با شواهد و مدارک بدست آمده، بلین هیدرولیک اقدامات مناسبی را برای 

تجاری خود از طریق اقدامات قانونی انجام خواهد داد، که این اقدامات شامل  حفظ منافع  

صدور احکامی در قبال جلوگیری از تخلفات بیشتر، معدوم کردن کپی های غیر مجاز و  

دریافت خسارت می باشد. همچنین این پرونده جهت دریافت احکام قانونی ممنوعیت ورود  

شندگان محصوالت جعلی بلین به منطقه تجاری اروپا  تولید کنندگان، تامین کنندگان و فرو 

 که شامل ترکیه نیز می باشد به دادگاه اروپایی برده خواهد شد. 

حق مالکیت معنوی بلین هیدرولیک بسیار مهم است و سرمایه ارزشمندی در تجارت ما 

محسوب می گردد. محصوالت جعلی بلین، که با ظاهری همسان اما در حقیقت بدون ایمنی  
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باکیفیت پایین هستند، به اعتبار بلین هیدرولیک لطمه می زنند و باعث فریب و سردرگمی    و 

ایمنی   افتادن  خطر  به  باعث  جعلی  محصوالت  این  که  است  بدیهی  گردد.  می  مشتریان 

آسانسورهای هیدرولیکی در بازار می شوند. بنابراین، بلین هیدرولیک مصمم است تجارت  

ن که محصوالت جعلی را وارد و یا به فروش می رسانند  با هر فروشنده محصوالت بلی 

متوقف کند. در نمایشگاه ها و رویدادهای آینده وکال و دیده بانان ما وظیفه دارند تا موارد  

تولید   علیه  بر  قانونی  اقدامات  هیدرولیک  بلین  همچنین  نمایند.  شناسایی  را  قانونی  غیر 

 کنندگان متخلف را انجام خواهد داد.  

کنندگان و فروشندگان کنونی محصوالت جعلی بلین از طریق شبکه های اجتماعی  تولید  

ضر، شکیب جک، کاردان هیدرولیک، شریف هیدرو   در حال حاشناسایی و ثبت شده اند.  

بلین هیدرولیک حق اقدامات تنبیهی و تالفی جویانه    و ترک هیدرولیک شناسایی شده اند.

حمایت کرده و یا محصوالت بلین را برای این    را در قبال کسانی که از این شرکت ها

شرکت ها تامین می نمایند محفوظ می دارد. این تصمیم برای حفظ نام بلین و امنیت مشتریان 

 بلین اتخاذ شده است.  

به منظور تایید اصالت یک کاال بلین هیدرولیک این امکان را به مشتریان خود می دهد که  

ثبت نمایند. این ثبت    www.register.blain.deن در  محصوالت بلین را به صورت آنالی 

 آنالین بسط ضمانت را نیز میسر می سازد. 

بلین هیدرولیک مانند همیشه، روابط تجاری متقابل خود را با مشتریان ادامه خواهد داد، 

ا میدهند و به ما در مدت نیم قرن برای  کسانی که به ایمنی، کیفیت باال و عملکرد خوب به

 طراحی و ساخت بهترین شیرهای کنترل آسانسور اعتماد کرده و انگیزه می دهند. 

 با احترام، 

 آنجا بلین 

 CEOمدیر عامل/ 
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