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Як відрізнити офіційно імпортований товар 
компанії Apple від контрабандного

посібник



Ноутбуки та комп’ютери Apple
MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Pro, Mac mini, iMac                                     

Планшети iPad
iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro                                               

Смартфони iPhone
iPhone 4S, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus                                                            

Телевізійна приставка Apple TV
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Мас

MacBook 
MacBook Air 
MacBook Pro 
Mac Pro 
Mac mini 
iMac

Як відрізнити офіційно 
імпортований ноутбук чи 
комп’ютер Мас  
від контрабандного
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Наліпка з кодом товару знаходиться на транспортній упаковці коричневого 
кольору та на зворотній стороні комерційної упаковки білого кольору.

Код товару ввезеного на територію України офіційно (Part No.) повинен мати 
закінчення UA/A, UA/B, (окрім моделей з префіксом Z0). Будь-які інші варіанти 
буквених комбінацій є ознакою того, що товар був ввезений на територію 
України в контрабандний спосіб (рис. 1). Найчастіше зустрічаються такі коди із 
закінченням LL/A.

Нанесення кирилицею на клавіатурі офіційно імпортованих товарів виконано по 
діагоналі. Для контрабандних товарів характерне розміщення латинських букв по 
центру клавіші (рис. 2).

Всі ноутбуки та ком’ютери, що були ввезені офіційно, містять в комплекті 
гарантійний талон ERC (рис. 3), що знаходиться разом з комерційною упаковкою 
в транспортній упаковці коричневого кольору на момент доставки товару 
у точку продажу.

На зворотній стороні комерційної упаковки під поліетиленовою плівкою 
знаходиться наліпка з описом та додатковою інформацією про продукт 
українською мовою (рис. 4).

Шнур живлення, що постачається в комплекті з товарами ввезеними офіційно, 
має європейську вилку та «носик», в той час як з контрабандними продуктами 
пропонують додатковий перехідник для не європейської вилки. Такий 
перехідник надається окремо від комерційної упаковки (рис. 5, рис. 6).

Ноутбуки та комп’ютери Apple
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Рис. 1. Зворотня сторона 
комерційної упаковки MacBook
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Нанесення на клавіатурі комп’ютерів та ноутбуків Apple 
офіційно імпортованих в Україну

Клавіатура 
офіційного Мас

Клавіатура 
контрабандного Мас

Нанесення
кирилицею та
латиницею

Виконано по діагоналі Нанесення латиницею 
виконано по центру

Розмір букв Латинські букви та кирилиці
однакового розміру

Букви кирилиці менші 
за латинські

Підсвічування
клавіатури Рівномірне Не рівномірне 

або без підсвітки

м и
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Нанесення на клавіатурі комп’ютерів та ноутбуків Apple 
офіційно імпортованих в Україну

Відмінності у нанесенні на клавіші Delete

Відмінності у формі клавіші Enter
та нанесенні на ній

Відмінності у місці розміщення клавіші «\»

Відмінності у нанесенні на клавіші Shift

    Клавіатура 
офіційного Мас

         Клавіатура 
контрабандного Мас

6Рис. 2. Відмінності між офіційною та контрабандною клавіатурою
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Зразок гарантійного талону Mac
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Рис. 3. Гарантійний талон ERC для 
ноутбуків та комп’ютерів Мас
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Опис та інформація про Mac

Увага! Опис та інформація 
про товар українською мовою
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Рис. 4. Зворотня сторона 
комерційної упаковки



В комплекті 
контрабандного Мас

В комплекті 
офіційного Мас

Шнур та/aбо «носик» з 
не європейською вилкою 
(дві або три фази)

Шнур та/aбо «носик» 
з європейською вилкою

Перехідник для європейської вилки 
(поставляється окремо) —
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Комплектація Mac
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Рис. 5. Комплектація контрабандного 
ноутбука чи комп’ютера Мас

Рис. 6. Комплект офіційного ноутбука 
МacBook



iPad mini 
iPad mini 2 
iPad mini 3 
iPad mini 4 
iPad Air 
iPad Air 2 
iPad Pro
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iPad
Як відрізнити офіційно 
імпортований планшет iPad  
від контрабандного
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Наліпка з кодом товару знаходиться на транспортній упаковці  коричневого 
кольору та на зворотній стороні комерційної упаковки білого кольору.

Код товару ввезеного на територію України офіційно (Part No.) повинен мати 
закінчення TU/A, TU/B або ж RK/A (рис. 7).

Всі планшети, що були ввезені офіційно, містять в комплекті гарантійний 
талон ERC (рис.8), який прикріплений клейкою стрічкою на зворотній стороні 
комерційної упаковки.

На зворотній стороні комерційної упаковки над поліетиленовою плівкою 
знаходиться наліпка з описом та додатковою інформацією про продукт 
українською мовою (рис. 9).

Шнур живлення, що постачається в комплекті з товарами ввезеними 
офіційно, має європейську вилку, в той час як з контрабандними 
продуктами пропонують додатковий перехідник для не європейської вилки. 
Такий перехідник надається окремо від комерційної упаковки (рис. 10 та рис. 11).

Планшети iPad
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Рис. 7. Зворотня сторона 
комерційної упаковки iPad
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Зразок гарантійного талону iPad
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Рис. 8. Гарантійний талон ERC для 
планшетів iPad
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Опис та інформація про iPad

Увага! Опис та інформація 
про товар українською мовою

13

Рис. 9. Зворотня сторона 
комерційної упаковки



   В комплекті 
 контрабандного iPad

В комплекті 
офіційного iPad

Шнур та/aбо «носик» з 
не європейською вилкою 
(дві або три фази)

Шнур та/aбо «носик» 
з європейською вилкою

Перехідник для європейської вилки
(поставляється окремо) —

14
9

Комплект офіційного ноутбука 
Apple MacBook

Рис. 7

Комплектація iPad

Блок живлення, 5 Вт
• iPad mini 

Блок живлення, 10 Вт
• iPad mini 2
• iPad mini 3
• iPad mini 4

Блок живлення, 12 Вт 
• iPad Air
• iPad Air 2 
• iPad Pro
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Рис. 10. Комплектація контрабандного 
планшета iPad

Рис. 11. Комплект офіційного 
планшета Pad mini



15

iPhone
Як відрізнити офіційно 
імпортований смартфон iPhone  
від контрабандного

iPhone 4s 
iPhone 5c 
iPhone 5s 
iPhone 6 
iPhone 6 Plus 
iPhone 6s 
iPhone 6s Plus 
iPhone SE 
iPhone 7 
iPhone 7 Plus 
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Наліпка з кодом товару знаходиться на транспортній упаковці  коричне-
вого кольору та на зворотній стороні комерційної упаковки білого кольору.

Код товару ввезеного на територію України офіційно (Part No.) повинен 
мати закінчення FS/A, UA/A,RM/A,RK/A,SU/A, Z/A
(рис. 12).

В комплект поставки офіційного смартфону входить скріпка для вилучення 
sim-карти. Смартфони, які були ввезені в контрабандний спосіб, 
поставляються без скріпки.

Всі смартфони, що були ввезені офіційно, містять в комплекті гарантійний 
талон Asbis (рис. 13).

На зворотній стороні комерційної упаковки поверх поліетиленової плівки 
знаходиться наліпка з описом та додатковою інформацією про продукт 
українською мовою (рис. 14).

Шнур живлення, що постачається в комплекті з товарами ввезеними 
офіційно, має європейську вилку, в той час як з контрабандними продук-
тами пропонують додатковий перехідник для не європейської вилки. 
Перехідник надається окремо від комерційної упаковки (рис. 15, рис. 16).

Смартфони iPhone
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Рис. 12. Зворотня сторона 
комерційної упаковки iPhone 6
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Зразок гарантійного талону iPhone
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Рис. 13. Гарантійний талон Asbis для 
смартфонів iPhone
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Опис та інформація про iPhone

Увага! Опис та інформація 
про товар українською мовою
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Рис. 14. Зворотня сторона 
комерційної упаковки



В комплекті 
контрабандного iPhone

В комплекті 
офіційного iPhone

Шнур та/aбо «носик» з 
не європейською вилкою 
(дві або три фази)

Шнур та/aбо «носик» 
з європейською вилкою

Перехідник для європейської вилки
(поставляється окремо) —

— Cкріпка для вилучення sim-карти
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Комплектація iPhone
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Рис. 15. Комплектація контрабандного 
смартфону iPhone

Рис. 16. Комплект офіційного 
смартфону iPhone 6
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Apple TV
Як відрізнити офіційно 
імпортований Apple TV 
від контрабандного

20
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Наліпка з кодом товару знаходиться на транспортній упаковці 
коричневого кольору та на зворотній стороні комерційної упаковки  
чорного кольору.

Код товару ввезеного на територію України офіційно (Part No.) 
повинен мати закінчення RS/A. Будь-які інші варіанти буквених 
комбінацій є ознакою того, що товар був ввезений на територію 
України в контрабандний спосіб (наприклад, код із закінченням LL/A). 

Всі телевізійні приставки Apple TV, що були ввезені офіційно, містять 
в комплекті гарантійний талон ERC (рис.3), який прикріплений 
клейкою стрічкою на зворотній стороні комерційної упаковки.

На зворотній стороні комерційної упаковки поверх поліетиленової 
плівки знаходиться наліпка з описом та додатковою інформацією про 
продукт українською мовою (рис. 4).

Шнур живлення, що постачається в комплекті з товарами ввезеними 
офіційно, має європейську вилку, в той час як з контрабандними 
продуктами пропонують додатковий перехідник для не європейської 
вилки. Такий перехідник надається окремо від комерційної упаковки.

Apple TV
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Рис. 1. Зворотня сторона 
комерційної упаковки MacBook

 Гарантійний талон ERC

Наліпка з описом товару
українською мовою

Код товару 
із закінченням RS/A
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