
 

 

De Volta às Aulas 2016 
 
Termos e Condições 
 
PERÍODO DA PROMOÇÃO: Esta promoção é válida de 4 de janeiro de 2016 até  
21 de março de 2016.  
 
 
A OFERTA:  Indivíduos que sejam Clientes Educacionais elegíveis e que adquiram um 
Produto Elegível (conforme abaixo definido), durante o Período Promocional, receberão 
o seguinte produto promocional ("Produto Promocional"): 
 
• Um (1) par de fones de ouvido Beats Solo2 On-Ear (Preto Brilhante ou Branco 
Brilhante), para o qual um crédito imediato no valor de R$ 1.299,00 será aplicado ao 
pedido. 
 
LOCAIS ELEGÍVEIS: Os Produtos Elegíveis devem ser adquiridos na Apple Online 
Store Educacional no Brasil ou ligando para 0800-761-0867, ou em uma Apple Retail 
Store no Brasil (loja própria da Apple) (denominadas como "Locais Elegíveis"). 
Somente as compras e entregas em território brasileiro são elegíveis a esta promoção. 
Os pedidos de Produtos Elegíveis feitos pela Apple Online Store Educacional no Brasil 
ou pelo 0800-761-0867 durante o Período da Promoção e remetidos ao cliente após o 
final do Período da Promoção, também serão elegíveis. 
 
CLIENTES EDUCACIONAIS ELEGÍVEIS: Professores, funcionários, alunos e pais de 
alunos de Instituição de Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior ou 
Escolas Técnicas reconhecidas pelo MEC no Brasil. Importante: a qualquer momento, 
se requisitado pela Apple, o indivíduo deverá comprovar a sua elegibilidade através de 
um documento com foto emitido pela instituição de ensino correspondente. 
 
PRODUTOS ELEGÍVEIS: iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air e Mac Pro, 
incluindo as versões customizadas pela Apple de tais produtos (denominados de 
"Computadores Apple"). Mac mini e Computadores Apple recondicionados não são 
elegíveis para esta promoção. 
 
RESTRIÇÕES DA PROMOÇÃO: Esta oferta é válida somente enquanto durarem os 
estoques e os Produtos Promocionais estão sujeitos a disponibilidade. Cores limitadas 
disponíveis para os fones de ouvido Beats Solo2 On-Ear. Apenas um (1) Produto 
Promocional por Cliente Educacional Elegível pode ser obtido. Os Revendedores, 
instituições governamentais, instituições de ensino, organizações sem fins lucrativos, 
compradores corporativos e compradores de pequenas empresas não estão elegíveis. 
A opção por esta oferta pode exigir uma configuração pessoal de seu Produto Elegível 
no momento da compra. As compras devem ser feitas no preço para Clientes 
Educacional. Os indivíduos com idade inferior a 16 anos não são elegíveis a participar 
desta promoção. Indivíduos com idade entre 16 até 18 anos só poderão participar com 
autorização dos pais ou tutor legal para realizar a compra sob os termos desta 
promoção. 
 



 

 

CUMPRIMENTO: Ao comprar em uma Apple Retail Store no Brasil (loja própria da 
Apple), o Produto Promocional será entregue junto com o Computador Apple. Ao 
comprar em uma Apple Online Store Educacional no Brasil ou pelo 0800-761-0867, o 
Produto Promocional, quando disponível, será enviado a você; ou se você decidir retirar 
em uma Apple Retail Store no Brasil (loja própria da Apple), o seu Produto Promocional, 
quando disponível, será entregue quando você for buscar o seu pedido. Esta oferta 
promocional expira quando a transação de compra for concluída, e todas as solicitações 
posteriores de Produtos Promocionais não serão atendidas. 
 
PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A DEVOLUÇÕES E TROCAS DE PRODUTOS: 
Se o Computador Apple elegível obtido por meio desta promoção for devolvido por 
qualquer motivo sem o Produto Promocional, ou trocado por um produto que não seja 
um Computador Apple elegível, o valor de R$ 1.299,00 será deduzido do valor da troca 
ou do reembolso do Computador Apple elegível. Se um Produto Promocional é 
devolvido por qualquer razão e não é trocado por outro Produto Promocional, o Produto 
Promocional deve ser devolvido junto com o Computador Apple elegível para você 
receber o reembolso total. 
 
TERMOS GERAIS: Esta oferta não terá validade onde for proibida ou restrita por lei. 
Esta oferta pode ser combinada com outras promoções da Apple que sejam dirigidas a 
clientes finais individuais e oferecidas durante o mesmo período desta promoção nos 
Locais Elegíveis, sujeitos aos termos, condições e limitações aplicáveis a esta 
promoção e qualquer outra promoção ofertada pela Apple. A Apple também não se 
responsabiliza por qualquer perda, destruição ou roubo de seu produto Beats 
qualificado. A Apple pode usar as informações fornecidas pelo cliente em conformidade 
com as suas políticas de privacidade, disponíveis online em 
www.apple.com/legal/privacy. A Apple reserva-se o direito de alterar, sem aviso 
prévio, os Termos e Condições desta promoção ou modificar ou encerrar esta 
promoção a qualquer momento, independentemente de prévia comunicação. 
 
TM e © 2016 Apple Inc. Todos os direitos reservados. 


