Điều hòa nhiệt độ: Cẩn thận mất tiền thật mua hàng giả

Thị trường máy điều hoà nhiệt độ đang "nóng" lên theo thời tiết. Tại các cửa hàng kinh doanh
điện lạnh, doanh số bán ra tăng vọt so với bình thường, mỗi ngày một cửa hàng nhỏ nhất cũng
bán được hơn chục bộ điều hòa.

Máy điều hòa "cháy chợ" là cơ hội cho dân buôn lậu, sản xuất hàng giả gia tăng việc nhập lậu
máy điều hoà có nguồn gốc từ Trung Quốc về dán nhãn mác của các hãng nổi tiếng thế giới
lập lờ đánh lận con đen kiếm lời, khiến người tiêu dùng lâm vào cảnh tiền mất tật mang.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho thấy hiện trên toàn địa bàn Hà Nội có đến 882 tổ chức,
cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh. Trong số này không ít cửa
hàng lợi dụng việc máy điều hoà nhiệt độ đắt khách đã tìm cách đưa các sản phẩm nhập lậu,
nhái nhãn mác của các công ty liên doanh trong nước vào tiêu thụ đánh lừa khách hàng.

Theo ông Nguyễn Công San, đội trưởng Đội QLTT số 1, ngoài máy điều hoà nhiệt độ Trung
Quốc nhập lậu còn có máy điều hoà được nhập lậu từ Campuchia qua các tỉnh biên giới phía
Nam rồi về Hà Nội. Một số doanh nghiệp còn lợi dụng sự thông thoáng của luật Hải quan để
buôn lậu mặt hàng này bằng cách xếp lẫn với những mặt hàng nhập khẩu chính ngạch khác.

Đã có hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng chính sách nội địa hoá sản xuất, đã không nhập
khẩu linh kiện về sản xuất mà nhập nguyên chiếc về bán kiếm lời. Thủ đoạn của những đối
tượng sản xuất hàng giả nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng hiện rất phức tạp và tinh vi.

Thông dụng nhất của bọn sản xuất hàng giả là bóc nhãn mác máy lạnh do Trung Quốc sản
xuất rồi dán mác giống như hàng của các hãng Panasonic, Toshiba, LG... Nhãn hiệu sản phẩm
National đã chấm dứt lưu hành từ nhiều năm nay, nhưng để đánh lừa khách hàng, chủ cửa
hàng đã dùng sản phẩm do Trung Quốc sản xuất giá chỉ 4-5 triệu đồng/chiếc rồi thay đổi
nhãn, dán đề can National và bán với giá hàng "xịn" từ 9-10 triệu đồng/chiếc.

Không chỉ thay đổi hình thức vỏ máy, bọn làm giả còn thay đổi cả bảng điều khiển bằng cách
bóc lớp nhựa bảo vệ bảng điều khiển, sau đó thay toàn bộ đồng hồ điều khiển bằng tiếng Anh,
nên người mua khó có thể phát hiện.
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Đại diện siêu thị Todimax cho biết: Hiện bọn làm hàng giả không chỉ sử dụng thủ đoạn thay
nhãn mác Trung Quốc bằng nhãn mác nổi tiếng mà còn dùng cách nhập lậu linh kiện rời của
Trung Quốc về lắp ráp trong nước. Sau đó dán nhãn mác mới với những tên gọi còn xa lạ với
người tiêu dùng và "quảng cáo" là hàng nhập có xuất xứ từ Đài Loan, Singapore...Loại hàng
này chất lượng kém, thường hay bị trục trặc ở phần bo mạch điều khiển như không nhạy, cảm
biến nhiệt độ không chính xác. Thậm chí chỉ sau một thời gian sử dụng bo mạch bị "chết"
hoàn toàn, phải thay thế.

Các mối hàn ống đồng dễ bị hở, máy vận hành kêu to không khắc phục được, độ bền thấp.
Loại máy này có độ lạnh thấp, chỉ đạt từ 70- 80% so với hàng chính hãng; tiêu hao điện năng
lớn. Để ngăn chặn nan buôn lậu, sản xuất hàng giả, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, trong
thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bước
đầu đã phát hiện một số cửa hàng công ty nhập lập mặt hàng này.

Ngày 15/5, tại ngõ 47 Thi Sách, đội QLTT số 1 đã phát hiện xe ô tô BKS 29K2579 đang vận
chuyển 3 máy điều hoà nhãn hiệu Panasonic Trung Quốc không có giấy tờ nhập khẩu; Ngày
1-6, đội QLTT số 3 kiểm tra cửa hàng điện lạnh ở 18 Tôn Đức Thắng cũng đã phát hiện 8 máy
điều hoà nhập lậu nhái nhãn mác; Trước đó, đội QLTT số 14 qua kiểm tra Công ty TNHH Dịch
vụ-Thương mại Hoàng Hải ở 23D Hai Bà Trưng đã phát hiện và tịch thu 5 máy điều hoà nhập
lậu.

Liên tục trong hai ngày 11 và 12/6 tại đường Trần Quang Khải, đội QLTT số 1 đã phát hiện,
bắt giữ 4 xe máy đang vận chuyển 6 bộ điều hòa nhãn hiệu Panasonic, PCL nhập lậu từ Trung
Quốc. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác này nhưng hiện việc phát hiện và xử lý mặt
hàng này là rất khó khăn bởi dân buôn lậu và sản xuất hàng giả có nhiều thủ đoạn tinh vi khác
trong việc nhập lậu và sản xuất hàng giả, nhái cho nên lực lượng kiểm tra rất khó phát hiện và
kiểm soát hết được tất cả.
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