
Можливі наслідки при купівлі в неавторизованих партнерів:

Підробних (контрафактних)  виробів Cisco
Неоригінальне обладнання, що імітує продукти Cisco. 

Продуктів Cisco з незаконно зміненим програмним та 
апаратним забезпеченням або серійними номерами
Продукт Cisco, характеристики якого незаконно змінені для 
підвищення його цінності. Такі зміни негативно впливають на 
функціональність обладнання та значно знижують його надійність.

Старих виробів із застарілими технічними функціями
Неавторизовані торговельні посередники можуть пропонувати продукти Cisco, які 
були зняті з виробництва або у яких минає термін дії технічної підтримки.

Пошкоджених виробів
Неавторизовані торговельні посередники можуть пропонувати пошкоджені 
продукти Cisco. Без гарантії Cisco неможливо відремонтувати або замінити такі 
продукти.

Виробів після реверсивної  інженерної обробки

(можливі проблеми функції «call home»)
Програмне забезпечення або продукт, придбаний у неавторизованих торговельних 
посередників, може містити зміни, що впливають на його функціональність та 
надійність.

Крадених виробів
Неавторизовані торговельні посередники можуть пропонувати крадені 
продукти Cisco.

Придбання у неавторизованих торговельних посередників збільшує ймовірність отримання: 

Гарантія Cisco поширюється 
тільки  на нові та відновлені 
продукти Cisco, придбані в 
авторизованого партнера Cisco.

Сервісна технічна підтримка Cisco не 
поширюється на продукти, придбані у 
неавторизованих торговельних посередників. 
Компанія Cisco залишає за собою право 
перевіряти продукти, придбані у 
неавторизованих постачальників, і, при 
необхідності, деактивувати сервісні контракти.

Відсутність сервісної технічної 
підтримки  Cisco

Якщо наданий продукт не відповідає будь-якій із зазначених вище умов, постачальник 
порушує положення договору з клієнтом/покупцем. Клієнт/покупець залишає за собою 
право перевірити походження продуктів після їх отримання.»

постачається авторизованим партнером Cisco, що підтверджується відповідними 
документами;
є новим, придбаним безпосередньо у виробника або його авторизованого партнера;
має гарантію виробника;
відповідає критеріям надання послуг технічної підтримки виробника відповідно 
до його вимог;
ппостачається з дійсною ліцензією на програмне забезпечення;
реєструється у виробника, як проданий [назва клієнта].

«Постачальник гарантує, що будь-який продукт, який він має намір надати 
[назва клієнта]:

Відсутність дійсної ліцензії на 
програмне забезпечення

Продукти Cisco, придбані у 
неавторизованого торговельного  
посередника, постачаються без 
дійсної гарантії на програмне 
забезпечення. У такому випадку, 
користувач повинен придбати нову 
ліцензію або подати запит і отримати 
схсхвалення на передання ліцензії 
згідно з положенням Cisco щодо 
передання та повторного 
ліцензування програмного 
забезпечення.

Відсутність гарантії на 
обладнання Cisco
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