
Yhden päivän ostostapahtuma 2017 
Ehdot   
 
Asiakkaat voivat saada Apple Store -lahjakortin ostaessaan valittuja Apple-tuotteita. 
Tarjous koskee 24. marraskuuta Apple Online Storessa ja puhelimitse numeroon 0800 
922 72 tehtyjä ostoksia oheisten ehtojen mukaisesti. 
 

Kampanja-aika: Kampanja on käynnissä 24. marraskuuta 2017 (”kampanja-
aika”) Suomessa (”tarjoukseen oikeuttava maa”). 
 
Tarjoukseen oikeuttavat kaupat: Apple Online Store ja 0800 922 72 
(”tarjoukseen oikeuttava kauppa”). Tarjoukseen oikeuttavat tuotteet ja 
kampanjatuotteet (kuten on määritelty alla) tulee ostaa tarjoukseen oikeuttavan 
maan tarjoukseen oikeuttavasta kaupasta. Vain ostokset ja toimitukset, jotka on 
tehty samassa tarjoukseen oikeuttavassa maassa, täyttävät kampanjan ehdot. 
Tarjoukseen oikeuttavien tuotteiden ja kampanjatuotteiden tilaukset, jotka on tehty 
kampanja-aikana tarjoukseen oikeuttavassa kaupassa ja jotka toimitetaan 
kampanja-ajan päättymisen jälkeen, oikeuttavat tarjoukseen. 

 
TARJOUS: Asiakkaat, jotka ostavat tarjoukseen oikeuttavan tuotteen kampanja-aikana, 
voivat saada tarjoukseen oikeuttavan tuotteen hinnasta kampanjatuotteen arvoa 
vastaavan alennuksen (riippuu ostoksesta, määritelty jäljempänä). Kampanjatuote, 
kussakin tapauksessa Apple Store -lahjakortti, ei ole lahja. Tämä tarjous päättyy, kun 
ostotapahtuma on suoritettu. 
 

Tarjoukseen oikeuttava tuotekategoria 
Tarjoukseen oikeuttavat tuotteet 

Kampanjatuote 
Mac 
iMac, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro ja MacBook Air, mukaan lukien 
tilauskokoonpanot 
150 € Apple Store ‑lahjakortti 
iPad 
iPad Pro 
100 € Apple Store ‑lahjakortti 

iPad 
iPad ja iPad mini 4 
50 € Apple Store ‑lahjakortti 

iPhone 
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s ja iPhone 6s Plus 
50 € Apple Store ‑lahjakortti 

iPhone 
iPhone SE 
25 € Apple Store ‑lahjakortti 

Apple Watch 
Apple Watch Series 1 
25 € Apple Store ‑lahjakortti 

 
Kunnostetut tuotteet, käytöstä poistettavat tuotteet ja avatussa pakkauksessa palautetut 



tuotteet, jotka myydään sellaisenaan, eivät oikeuta tähän tarjoukseen. 
 
TARJOUKSEEN OIKEUTTAVAT OSTOKSET: Tarjoukseen oikeuttavat iPhone-
laitteet, jotka on ostettu Apple Online Storesta operaattorin rahoituksella, operaattorin 
alennuksella tai operaattorilta täyteen hintaan, eivät ole oikeutettuja tähän kampanja-
alennukseen. Tarjoukseen oikeuttavat tuotteet, jotka on ostettu Apple Online Storesta 
rahoitus- tai osamaksusopimuksella, eivät ole oikeutettuja tähän kampanja-alennukseen. 
  
 TUOTTEIDEN PALAUTUKSEEN JA VAIHTAMISEEN LIITTYVÄT 
MENETTELYT: Tuotteiden palautusta ja vaihtamista koskevat niiden ostopaikkana 
olleen tarjoukseen oikeuttavan kaupan käytännöt. Jotta tarjoukseen oikeuttavasta 
tuotteesta saisi täyden hyvityksen, sen oston yhteydessä saatu Apple Store -lahjakortti 
on palautettava yhdessä tarjoukseen oikeuttavan tuotteen kanssa. Jos Apple Store -
lahjakortti on kadonnut, sitä ei palauteta tai se on lunastettu, Apple Store -lahjakortin 
koko alkuperäinen arvo vähennetään tarjoukseen oikeuttavan tuotteen vaihtoarvosta tai 
hyvityksestä. 
 
TARJOUKSEN RAJOITUKSET: Tämä tarjous on voimassa kampanja-aikana niin 
kauan kuin tuotteita riittää. Tarjoukseen oikeuttavien tuotteiden ja kampanjatuotteiden 
saatavuus saattaa vaihdella. Ostaja voi lunastaa tämän kampanjan aikana vain kaksi (2) 
kampanjatuotetta jokaisesta tarjoukseen oikeuttavasta tuotekategoriasta. 
Kampanjatarjous voidaan myöntää vain tuotteen ostavalle yksityishenkilölle, joka on 
myös sen loppukäyttäjä. Jälleenmyyjät, julkiset laitokset, valtion laitokset, voittoa 
tavoittelemattomat järjestöt, oppilaitokset, oppilaitosten ostajat, suuryritysostajat ja 
pienyritysostajat eivät ole oikeutettuja tähän tarjoukseen, ja Apple pidättää oikeuden 
perua kyseisten ostajien tekemät ostokset. Jos Apple toteaa, että osallistuit kampanjaan, 
mutta et ole tarjoukseen oikeutettu ostaja, Apple vaatii sinua palauttamaan 
kampanjatuotteen tai korvaamaan kampanjatuotteen hinnan. Tarjoukseen oikeuttavien 
tuotteiden ostot minkä tahansa muun myyntikanavan kuin tarjoukseen oikeuttavan 
kaupan kautta eivät oikeuta tarjoukseen. Katso lisätietoja Apple Store -lahjakorttien 
sopimusehdoista osoitteesta http://www.apple.com/fi/legal/giftcards/applestore. Tämän 
tarjouksen hyväksyminen saattaa vaatia tarjoukseen oikeuttavan tuotteen käyttöönottoa 
ostohetkellä. 

 
MUUT RAJOITUKSET: Tarjous ei ole voimassa, jos paikallinen laki estää sen tai 
rajoittaa sitä. Tämä tarjous voidaan yhdistää muihin Applen tarjouskampanjoihin, joita 
tarjotaan yksittäisille loppukäyttäjille kampanjan voimassaoloaikana ja tarjoukseen 
oikeuttavissa kaupoissa, tämän kampanjan ja muiden Apple-kampanjoiden soveltuvien 
ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Apple ei vastaa tarjoukseen oikeuttavan tuotteen tai 
kampanjatuotteen katoamisesta, tuhoutumisesta tai varastetuksi joutumisesta. Apple voi 
käyttää saamiaan tietoja osoitteessa www.apple.com/fi/privacy olevan 
tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Apple pidättää itsellään oikeuden muuttaa 
tämän tarjouskampanjan ehtoja ilman erillistä ilmoitusta, muokata 
kampanjaa tai päättää kampanjan voimassaolon milloin tahansa ilman 
erillistä ilmoitusta.  
 
© 2017 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä 
viestissä esiintyvät merkit ovat Apple Inc:n omistamia tai saattavat olla omistajiensa 



tavaramerkkejä.	


