PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

Tabaco Social Smoke Falsificado
Dallas TX, USA. February 22, 2016.

Chegou ao nosso conhecimento que um número crescente de tabacos Social Smoke falsificados está
aparecendo no mercado global com a marca e sabores de Social Smoke. Em particular, esses
tabacos falsificados têm embalagens, rótulos e marcas que se assemelham aos de Social Smoke,
enganando assim os nossos clientes, fornecedores e distribuidores fazendo com que acreditem que
são autênticos tabacos Social Smoke.
Tomamos esta questão muito a sério. Portanto, já estamos buscando várias opções legais com os
nossos correspondentes locais e estrangeiros para fazer valer os nossos direitos de marca e proteger
nossos produtos de tabaco em todo o mundo. Estes incluem potenciais recursos legais, civis e
criminais contra supostos falsificadores e as partes envolvidas em seus respectivos países.
O tabaco Social Smoke falsificado não é fabricado, embalado, marcado, armazenado ou distribuído
de acordo com os rigorosos padrões de controle de qualidade do Social Smoke. Portanto, nós não
garantimos nem assumimos qualquer responsabilidade pelo tabaco que foi recebido ou adquirido
através de fornecedores ou distribuidores não autorizados. Alguns indicadores de tabaco falsificado
podem ser os seguintes:
●
●
●
●
●
●
●

A embalagem e rótulos do tabaco são ligeiramente diferentes do autêntico ou parecem
suspeitos.
O tabaco é vendido somente em sacos plásticos, com ou sem rótulos.
O recipiente do tabaco não tem um selo genuíno de imposto sobre o tabaco.
O preço é levemente ou muito descontado.
O tabaco não tem o cheiro, o gosto e nem é parecido com o tabaco autêntico.
O tabaco vendido a partir de fornecedores ou distribuidores não autorizados.
O tabaco autêntico é diluído/misturado com tabaco nãoautêntico e oferecido como autêntico
em bares de narguilé, cafés e lounges.

Se você acredita ter recebido tabaco Social Smoke falsificado ou deseja confirmar que determinados
produtos de tabaco são autênticos Social Smoke, por favor entre em contato conosco imediatamente
(o assunto será tratado confidencialmente) através do email em verify@socialsmoke.com com as
seguintes informações:
1) Nome e informações de contato do distribuidor ou fornecedor;
2) Cópia do recibo, ordem de compra ou fatura; e
3) Fotos digitais da embalagem, marcas e etiquetas.
Nós nos esforçamos todos os dias para produzir os melhores produtos de tabaco feitos com um dos
mais rigorosos padrões de controle de qualidade já conhecidos na indústria do tabaco para narguilés.
Se você gostaria de aprender mais sobre nós, nossos produtos, ou nossa fábrica inovativa aqui nos
EUA, então por favor não hesite em contactarnos.
Família Social Smoke.
Social Smoke, LLC
www.socialsmoke.com

