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Boj proti padělání je jednou z priorit pro skupinu LEGRAND 
 

 
Každý den odhalujeme padělky produktů skupiny Legrand. To 

způsobuje zmatek na trhu a vytváří riziko podezření o kvalitě 

našich výrobků. Náš boj proti padělkům bude účinný pouze 

tehdy, když se všichni zapojíme. 

 

Copytracer: ochrana uživatelů 

V rámci boje proti padělání, vyvinula společnost Legrand 
mechanismus nazývaný Legrand Copytracer. Je to unikátní 
registrační číslo umístěné na produktech Legrand. Toto číslo je 

užíváno ke sledování produktu a zaručení jeho originality a tím také kvality zákazníkovi. Je 
zaznamenáno v databázi, která je k nahlédnutí na internetu. Zákazník může toto Copytracer číslo 
zadat a zkontrolovat tak, zda-li odpovídá danému výrobku. To znamená, že všechny padělané výrobky 
mohou být identifikovány. 
Legrand také aktivně spolupracuje s celními orgány, soudními orgány, nebo vládou v závislosti na 
zemi. Legrand spoléhá na síť místních informací a „zkušené oko“ prodejců. Od roku 2006 bylo 
zabaveno 3,6 milionu padělaných výrobků Legrand (vypínače, zásuvky) a jističů představujících 
značky Legrand, Tenby a BTicino a také 16 padělaných výrobních forem. 
 
 
Cotytracer číslo: jak to funguje? 

Nejdříve je třeba vytvořit si účet jednoduchou registrací na http://www.legrand-
copytracer.com/Compte/Register. Potom se přihlásíte a vložíte unikátní registrační číslo, které je 
uvedeno na některých našich produktech. Toto číslo je zaznamenáno v databázi a je k dispozici na 
http://www.legrand-copytracer.com/. Zadáním tohoto čísla můžete okamžitě zkontrolovat, zda-li je 
Copytracer číslo v souladu s Vaším produktem. 
 
 
Proč? 

Podmínky, za kterých jsou padělané výrobky vyráběny, jsou nekontrolovatelné, stejně tak, jako 
materiály, ze kterých jsou padělky vyrobeny. Tyto výrobky jsou velice často nebezpečné a při jejich 
použití představují riziko pro majetek a dokonce i osoby. Copytracer číslo zaručuje, že lze výrobek 
dohledat a garantuje tak jeho kvalitu. 
 

http://www.legrand-copytracer.com/Compte/Register
http://www.legrand-copytracer.com/Compte/Register
http://www.legrand-copytracer.com/

