VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE

False Sociale Smoke tabak
Dallas TX, USA. 22 februari 2016.
Het is onder onze attentie gekomen dat een toenemend aantal valse Sociale Smoke tabak
verschijnen in de wereldwijde markt, draagt het Sociaal Smoke handelsmerk en tabak smaken. In het
bijzonder, deze false tabaken hebben verpakkingen, etiketten en markeringen die lijken sterk op die
van de sociale Smoke's, waardoor onze klanten, leveranciers en distributeurs misleidend te geloven
dat het echte Social Smoke tabak zal zijn.
We nemen deze zaak zeer serieus. Daarom hebben we al begonnen met het nastreven van
verschillende juridische opties met onze lokale en buitenlandse collega's om ons handelsmerk
rechten te sterken zo als oog de bescherming van onze tabaksproducten over de hele wereld. Deze
bevat mogelijke civiele en strafrechtelijke rechtsmiddelen tegen verdachte vervalsers en wetens
betrokken partijen in hun respectieve landen.
False Sociale Smoke tabak word niet gefabriceerd, verpakt, gemerkt, opgeslagen of verscheept
volgens de strenge normen voor de kwaliteitscontrole van Social Smoke. Daarom geven we geen
garantie en nemen geen aansprakelijkheid voor waterpijp tabak die werd ontvangen of aangeschaft
via ongeautoriseerde leveranciers of distributeurs.
Enkele indicatoren van vervalste tabak kunnen zijn de volgende:
● De container en labels van de tabak kunnen afwijken van de authentieke of lijken verdacht.
● De tabak wordt alleen verkocht in plastic zakken met of zonder etiketten.
● De container tabak beschikt niet over een echte tabak accijns sticker.
● De prijs is ofwel licht of zwaar gerabatteerd.
● De tabak voelt, smaakt, riekt of lijkt niet zo als de authentieke tabak.
● De tabak wordt verkocht van ongeautoriseerde leveranciers of distributeurs.
● De authentieke tabak wordt verdund / vermengd met nietauthentieke tabak en aangeboden
als de vol originele tabak door waterpijp bars, cafés en / of lounges.
Als u denkt dat u valse Sociale Smoke tabak hebt ontvangen of wilt u bevestigen dat bepaalde
tabaksproducten zijn authentiek Social Smoke tabak, dan meteen niet te behagen en neem contact
met ons op in vertrouwen via email op verify@socialsmoke.com met de volgende informatie:
1) De naam en contactgegevens van de distributeur of leverancier;
2) Een kopie van uw kwitantie, bestelling, of de factuur; en
3) Digitale foto's van de verpakking, markeringen en labels.
Wij streven ernaar elke dag om de beste waterpijp tabaksproducten te maken met een van de te
strengste normen voor de kwaliteitscontrole bekend in de waterpijp tabak industrie.
Als u wilt meer over ons weten, van onze producten of onze stateoftheart productiefaciliteit leren
hier in de US, dan aarzel dan niet om ons te contacteren.
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