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Stimate client, 
 
Va multumim ca luati in considerare optiunea de a 
cumpara  echipamente Cisco. 
 
Pentru a achizitiona echipamente Cisco originale, noi, autorizate in 
numele dvs. cu garantie si suport din partea Cisco si cu licenta valida de 
utilizare de software Cisco, va recomandam sa procedati astfel: 
 
 

 Cereti confirmare scrisa din partea furnizorului, ca echipamentele 
Cisco se regasesc in rapoartele trimise catre producator ca fiind 
vandute catre dvs, utilizatorul final. 

 

 Cereti furnizorului formularul de productie autorizata Cisco. 
 

 Verificati impreuna cu departamentul de protectie a brandului din 
cadrul Cisco seriile echipamentelor ce se afla in oferta, inainte de 
a plati pretul pentru bunurile achizitionate 

 

 Includeti clauza de protectie a brandului in termenele si conditiile 
de achizitionare 

 
Pentru intrebari sau comentarii, va rugam sa ne scrieti la 
brandprotection@cisco.com  sau sa vizitati site-ul nostru 
www.cisco.com/go/brand-protection.  
 
Pentru a verifica statutul reseller-ului in realatia de parteneriat cu Cisco, 
va rugam sa ne scrieti la www.cisco.com/go/partnerlocator sau sa 
contactati echipa Cisco responsabila de protectia brandului. 
 
Suntem aici pentru a va oferi sprijinul nostru! 
 
Cu stima, 
 
 
 
Echipa Cisco responsabila de protectia brandului, EMEA 

  

 

Clauza de protectie a brandului 
poate fi inclusa in termenele si 
conditiile de achizitionare. 

 
Furnizorul garanteaza ca 
echipamentele Cisco furnizate: 

 

 Provin prin canalul  autorizat 
al producatorului 

 Intrunesc conditiile pentru a 
primi garantia producatorului 

 Intrunesc conditiile pentru a 
primi suportul si serviciile 
oferite de producator in 
concordanta cu politicile 
producatorului 

 Sunt insotite de o licenta 
valida de software 

 Sunt in concordanta cu 
regulamentele europene 
privind comertul paralel 

 Se regasesc  in rapoartele 
producatorului ca fiind 
vandute catre consumator 

 
 
Folositi deja echipamente 
Cisco? 
 

Va oferim gratuit o verificare a 

retelei! 

Acest proces simplu va incepe cu 

furnizarea din partea 

dumneavoastra a unei liste cu 

seriile echipamentelor Cisco. 
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