
Among my Petzl 
PPE products, did I purchase 

one of the following products which are 
subjected to counterfeits ?

AscEnsIon

Yes no

Is there a Petzl logo 
on the product ?

Yes no

Do I know where 
this product has been 

purchased?

Yes no

It has 
been purchased 

through an official Petzl 
dealer?

Was 
the product new 

when I purchased it ?

Yes nono

no problem.
You have purchased a genuine 

Petzl product. Keep buying Petzl products 
through official Petzl dealers.

    

It may not be a Petzl product. 
For your security, do not use it. 

Destroy, recycle, discard it.

Please contact your local 
distributor for further information.

It may not be a Petzl product. 
For your security, do not use it. 

Destroy, recycle, discard it.

no problem.
You should have purchased a 

genuine Petzl product. Keep buying Petzl 
products through official Petzl 

dealers.

It may not be a Petzl product. 
For your security, do not use it. 

Destroy, recycle, discard it.

no problem.
You should have purchased a 

genuine Petzl product. Keep buying Petzl 
products through official Petzl 

dealers.

It is not a Petzl product. 
For your security, do not use it. 

Destroy, recycle, discard it.

to date, we have 
no knowledge of other 

counterfeit Petzl PPE. Keep buying 
Petzl products through official 

Petzl dealers.

Warning: PPE must be sold / transmit with a tech 
notice. If you don’t the origin you must retired the PPE.

Warning: PPE must be sold / transmit with a tech 
notice. If you don’t the origin you must retired the PPE.

Warning: PPE must be sold / transmit with a tech 
notice. If you don’t the origin you must retired the PPE.

Warning: PPE must be sold / transmit with a tech 
notice. If you don’t the origin you must retired the PPE.

official Petzl dealer = shop or web with:
- wide or complete Petzl range
- Petzl catalogs Petzl displays
- approved by national distributor

non official Petzl dealer = shop or web with: 
- very limited Petzl range, 
- or only these four products
- surprisingly low prices
- not approved by national distributor

Yes

Was the product 
delivered with technical 

instructions ?

noYes

Was the 
product purchased 

before january 2009 ?

Was the 
product purchased 

before january 2009 ?

no noYes Yes

note: we estimate that counterfeits appeared during 2010. note: we estimate that counterfeits appeared during 2010.
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Do I oWn A GEnuInE 
PEtZL PRoDuct ?

Mezi ooPP, 
které používám, koupil jsem si 

některý z následujících produktů, které se 
staly předmětem padělání?

AscEnsIon

Ano ne

Je na produktu 
logo Petzl?

Ano ne

Vím, kde byl pro-
dukt zakoupen?

Ano ne

Byl 
produkt zakoupen 

u oficiálního prodejce 
Petzl?

Byl pro-
dukt nový v době 

zakoupení?

Ano nene

Žádný problém.
Zakoupili jste originální 

výrobek značky Petzl. Výrobky Petzl nadále 
nakupujte pouze u oficiálních 

prodejců značky 
Petzl.

    

nemusí to být výrobek značky 
Petzl. Pro vaši bezpečnost ho přestaňte 

používat. Zničte ho, recyklujte, 
či znehodnoťte.

Prosím kontaktujte oficiálního 
zástupce Petzl pro vaši zemi
a získejte podrobnější infor-

mace.

nemusí to být výrobek značky 
Petzl. Pro vaši bezpečnost ho přestaňte 

používat. Zničte ho, recyklujte, 
či znehodnoťte.

Žádný problém.
Zakoupili jste originální 

výrobek značky Petzl. Výrobky Petzl nadále 
nakupujte pouze u oficiálních 

prodejců značky 
Petzl.

nemusí to být výrobek značky 
Petzl. Pro vaši bezpečnost ho přestaňte 

používat. Zničte ho, recyklujte, 
či znehodnoťte.

Žádný problém.
Zakoupili jste originální 

výrobek značky Petzl. Výrobky Petzl nadále 
nakupujte pouze u oficiálních 

prodejců značky 
Petzl.

nEnÍ to výrobek Petzl. 
Pro vaši bezpečnost ho přestaňte používat. 

Zničte ho, recyklujte, 
či znehodnoťte.

Do dnešního dne 
nevíme od alších padělcích 

ooPP Petzl. Zboží nakupujte pouze u ofi-
ciálních prodejců značky Petzl.

Varování: ooPP musí být prodávány/předávány 
s návodem k používání. Pokud nemáte originální 
návod, musíte ooPP vyřadit.

Varování: ooPP musí být prodávány/předávány 
s návodem k používání. Pokud nemáte originální 
návod, musíte ooPP vyřadit.

Varování: ooPP musí být prodávány/předávány 
s návodem k používání. Pokud nemáte originální 
návod, musíte ooPP vyřadit.

Varování: ooPP musí být prodávány/předávány 
s návodem k používání. Pokud nemáte originální 
návod, musíte ooPP vyřadit.

oficiální prodejce Petzl = prodejna, 
nebo eshop s:
- širokou nebo kompletní řadou zboží 
Petzl 
- katalogy a stojany Petzl
- certifikátem vydaným oficiálním 
zástupcem Petzl pro vaši zemi

neoficiální prodejce Petzl = prodejna, nebo 
eshop s: 
- velmi malým zastoupením výrobků Petzl, 
- nebo pouze tyto čtyři produkty
- překvapivě nízké ceny
- bez oprávnění národního zástupce Petzl

Ano

Byl produkt dodán 
včetně návodu

k používání? 

neAno

Byl 
produkt zakoupen 

před lednem 2009 ?

Byl 
produkt zakoupen 

před lednem 2009 ?

Ne neAno Ano

Poznámka: odhadujeme, že padělky se objevily během 
roku 2010.

Poznámka: odhadujeme, že padělky se objevily během 
roku 2010.
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VLAstnÍM oRIGInáLnÍ 
VýRoBEK PEtZL?

http://www.petzl.com/en/page/petzl-distributors-world-1
http://www.petzl.com/en/page/petzl-distributors-world-1
http://www.petzl.com/en/page/petzl-distributors-world-1
http://www.petzl.com/en/page/petzl-distributors-world-1
http://www.petzl.com/en/page/petzl-distributors-world-1

