
 

 

 

 

 

 

 

 

Според политиката на Universal нито самата фирма и нейните клонове, нито съответните 

им ръководители, директори, служители и агенти, не трябва да доставят съзнателно 

тютюн на нито едно юридическо или физическо лице, заето в производството, 

дистрибуцията или продажбата на фалшиви тютюневи изделия. Всеки, който наруши 

това правило или съзнателно разреши, позволи или допусне нарушаването му от друго 

лице, ще получи строго дисциплинарно наказание.  

 

Вниманието на обществеността и на индустрията към незаконното производство, дистрибуция 

и продажба на фалшиви потребителски тютюневи изделия, особено на цигари, нараства 

непрекъснато. „Фалшиви тютюневи изделия” са тези, които се продават под търговската марка 

на друго лице или фирма, или дизайн, за да измамят потребителите относно качеството или 

произхода на продукта.   

 

Различни граждански и наказателни закони забраняват съзнателната помощ или участие в 

производството или доставката на фалшиви продукти. Въпреки че в качеството си на търговец 

на необработен тютюн Universal не продава потребителски тютюневи изделия, ние сме 

засегнати от фалшифицирането им, тъй като нашият бизнес е фокусиран около обслужването 

на фирми, чиито марки тютюневи изделия, завоювали добра репутация, са основната цел на 

търговията с фалшиви стоки.   

 

В подкрепа на политиката ни против фалшифицирането на стоки, Universal създаде процедура, 

предназначена за проверка дали нашите клиенти не участват в търговия с фалшиви стоки и 

дали нашите агенти не подкрепят съзнателно такава търговия. Universal ще провежда също така 

периодични прегледи за съответствие, които ще включват одит на процеса на проверка на 

клиента/агента, като ще наблюдаваме всички конкретни форми на развитие в областта на 

производството и търговията с фалшиви стоки, за които сме осведомени чрез медиите, 

контактите с държавни учреждения и от нашите служители и клиенти. Всички наши клиенти и 

агенти сега и в бъдеще ще бъдат информирани за общите условия на нашата политика, като ще 

ги насърчаваме да ни осведомяват за всяко развитие в областта на производството и търговията 

с фалшиви стоки.   

 

Universal е поела ангажимент да поддържа ефективна политика против фалшифицирането на 

стоки. Всеки човек от семейството на Universal трябва да помисли как тази политика може да се 

приложи към всяка конкретна сделка, дейност или процес, в които участва. Всички въпроси 

или притеснения, свързани с тази политика, трябва да бъдат отправяни към юридическия отдел 

на Universal, като той трябва да бъде уведомяван за всички съответни нарушения. 


