
Oryginalne znaczniki zaczynają się od numeru 3. 
Niektóre wykryte podróbki zaczynają się od 4:

       3           4

Oryginał: Srebrny kolor i połysk oraz 
specjalny wzór w środku poniżej 
etykiety RFID. W podróbkach 
zauważono jasnoszary kolor zamiast 
srebrnego i inny wzór. Brak chipu RFID.

Oryginalne etykiety można skanować i sprawdzać. 
Fałszywe etykiety nie mają anteny RFID i nie można 
ich skanować.
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Uwaga: wzrokowe rozpoznanie fałszywej etykiety nie zawsze jest możliwe. 
Fałszerze ulepszają wygląd fałszywych etykiet. Niniejsza ulotka zawiera 
przegląd podróbek ujawnionych w kwietniu 2019 r.

Odczytywanie macierzy danych za 
pomocą aplikacji. Oryginał: 
macierz danych odpowiada 
numerowi na etykiecie.
 
W podróbkach zauważono, że: 
– macierz danych jest nieczytelna;
– macierz danych nie odpowiada 
numerowi na etykiecie.
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Oryginalna, chroniona marka produktów CC.
Podróbki o zbyt cienkich lub zbyt grubych 
literach:



Autentyczne etykiety zawierają informację:
«property of Container Centralen A/S »
(własność Container Centralen A/S).
Na niektórych fałszywych etykietach 
występuje niepoprawny zapis „properly”.

    t      l
 
 
Oryginalna etykieta ma nadruk CC w plastiku.
W podróbkach zauważono:
– brak nadruku
– nadruk, który wygląda jak OC zamiast CC
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Riscon Arnhem B.V., niezależna prywatna firma śledcza, została poproszona 
przez Container Centralen o zbadanie fałszywych etykiet. Aby przekazać 
wskazówki na temat sfałszowanych etykiet CC, prosimy o kontakt z Riscon 
Arnhem B.V.:
 

Tel.: +31 318 6666 44.
Za wskazówki, które okażą się pomocne, przewidziano nagrodę w wysokości
do 30 000 EUR.
7 dni w tygodniu, w tym w godzinach wieczornych.
Dostępne języki: Angielski, niderlandzki, niemiecki i francuski.
Zgodnie z indywidualnym życzeniem dotrzymamy klauzuli anonimowości!

 
Fałszowanie i/lub sprzedaż etykiet CC stanowi oszustwo w zakresie własności 
intelektualnej. Celowe załączanie sfałszowanej etykiety lub oferowanie 
kontenerów ze sfałszowaną etykietą jako kontenerów „CC Container” stanowi 
oszustwo. Prosimy nie brać udziału w tym procederze i nie kupować etykiet 
poza CC!
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