
 
 

 

 

 

 

 

 

Az Universal üzletpolitikája kimondja, hogy az Universal, annak leányvállalatai és illetékes 

tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai és ügynökei szándékosan nem fognak árut szállítani olyan 

jogi személynek vagy magánszemélynek, aki hamisított dohánytermékek gyártásában, 

forgalmazásában vagy értékesítésében vesz részt. Bármely személy ellen, aki ezt az irányelvet 

megsérti vagy szánt szándékkal harmadik személyt felhatalmaz, annak engedélyt ad, hogy ezt az 

irányelvet megsértse, vagy annak elnézi, hogy ezt az irányelvet megsérti, súlyos fegyelmi eljárás 

lesz elrendelve. 

 

Mind a nyilvánosság, mind az ipar érdeklődése megnőtt a hamisított fogyasztói dohánytermékek 

különösen a cigaretta illegális gyártása, forgalmazása és árusítása iránt. A „hamisított 

dohánytermékek” olyan dohánytermékek, amelyeket más személy vagy vállalat márkajelzésével, 

illetve dizájnjával árusítanak annak érdekében, hogy a vevőket a termék eredetét illetően 

megtévesszék. 

 

Számos polgárjogi és büntetőjogi rendelkezés illegálisnak minősíti a hamisított termékek gyártásában 

és beszállításában való szándékos részvételt, illetve annak segítését. Bár dohánylevél kereskedőként az 

Universal nem árusít fogyasztói dohánytermékeket, mégis sérti az érdekeit a fogyasztói termékek 

hamisítása, hiszen üzleti célja, hogy azokat a vállalatokat szolgálja ki, akik bevezetett, jó nevű 

dohánytermék márkái az elsődleges célpontjai a hamis áruk forgalmazásának. 

 

A termékhamisítás elleni üzletpolitikánk további megerősítéseként, az Universal egy ellenőrzési 

folyamatot vezetett be annak megerősítésére, hogy ügyfelei nem vesznek részt a hamisított termékek 

kereskedelmében és hogy ügynökei szándékosan nem támogatják a hamis termékek kereskedelmét. Az 

Universal rendszeresen végez a jövőben ellenőrzéseket arra vonatkozóan, hogy az érintettek ezen 

követelménynek megfelelnek-e, amely magában foglalja a vevők/ügynökök érintetlenségét megerősítő 

auditokat, és ellenőriz minden olyan különleges fejleményt a termékhamisítás terén, amelyre a média, 

a kormányzati kapcsolattartók, illetve alkalmazottaink és ügyfeleink figyelmünket felhívják. Minden 

jelenlegi és jövendő ügyfelünkkel és ügynökünkkel megismertetjük üzletpolitikánkat, és egyúttal arra 

bátorítjuk őket, hogy a termékhamisítást érintő fejleményeket tudomásunkra hozzák.   

 

A Universal hatékony termékhamisítás ellenes üzletpolitikát kíván folytatni. A Universal családján 

belül minden személynek be kell tartania ezt az üzletpolitikát minden speciális tranzakciót, 

tevékenységet és viselkedést illetően, amelyben az illető szerepet vállal. Bármely ezen üzletpolitikát 

érintő kérdést vagy aggályt a Universal jogi osztályához kell továbbítani, illetve az ezen üzletpolitika 

bárminemű megsértéséről értesíteni kell az Universal jogi osztályát.   

 


