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Шановні партнери компанії SanDisk! 

 

Нещодавно нам стало відомо про продаж в Україні підроблених товарів SanDisk. З огляду на це, ми 

хотіли б звернути вашу увагу на наступне. 

 

Словесна торговельна марка «SanDisk» за міжнародною реєстрацією № 825716 і свідоцтвом 

України № 194675 («Торговельна Марка «SanDisk») зареєстрована в Україні і належить компанії 

СанДіск, ЛЛСі (SanDisk LLC, далі по тексту – SanDisk). Згідно законодавства України, виробництво, 

продаж та/або поширення підроблених товарів з нанесеною Торговельною Маркою «SanDisk» 

передбачає покарання згідно цивільного і кримінального законодавства.  

 

Компанія SanDisk має лише двох (2) офіційних дистриб’юторів, яким вона продає оригінальну 

продукцію під  Торговельною Маркою «SanDisk»: 

 

1. ERC (Enhanced Resource Company) 

вул. Марка Вовчка 18а, 

Київ, Україна 04073 

 

2. Юг Контракт 

вул. Дорогожицька 1, 3-й поверх 

Київ, Україна 04112 

 

Як ви розумієте, контрафактні товари з нанесеною Торговельною Маркою «SanDisk» не 

супроводжуються будь-якою післяпродажною, гарантійною підтримкою, обслуговуванням клієнтів 

або іншими послугами, що надаються компанією SanDisk. Якщо ви хочете бути впевненими, що 

продукція SanDisk, якою ви торгуєте, яку рекламуєте чи поширюєте в Україні, є оригінальною (і 

такою, що супроводжується післяпродажною, гарантійною підтримкою, обслуговуванням клієнтів 

або іншими послугами), компанія SanDisk рекомендує вам купувати продукцію SanDisk у 

вищезазначених офіційних дистриб’юторів компанії SanDisk в Україні.  

 

Компанія SanDisk приділяє значну увагу захисту свого бренду та інтелектуальної власності, і має 

намір вживати усіх можливих заходів, передбачених законодавством, для захисту своїх прав. Ми 

очікуємо від Вас, як партнера компанії SanDisk, що у випадку, коли вам стане відомо про будь-яких 

осіб чи компанії, які займаються виробництвом, продажем та/або поширенням підробленої 

продукції під Торговельною Маркою «SanDisk» (або позначеннями, схожими настільки, що їх 

можна сплутати із Торговельною Маркою «SanDisk» або такими, що вводять в оману), ви будете 

повідомляти нас без зволікань. Ми також звертаємося до вас з проханням розіслати це повідомлення 

своїм дистриб’юторам і торговим посередникам до відома і виконання.  

 

У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо оригінальності будь-якої продукції компанії SanDisk, 

яку вам пропонують, просимо звертатися за адресою enforcement@wdc.com. 

 

З повагою, 

 

SanDisk LLC  

mailto:enforcement@wdc.com

