
Nagy bevásárlónap 2017. 
Általános szerződési feltételek   
 
Bizonyos Apple-termékekhez Apple Store-ajándékkártyát adunk ajándékba 
vásárlóinknak. Az ajánlat 2017. november 24-én érvényes az Apple Online Store-ban és 
a 06 80 983 824-es telefonszámon történő vásárlásokra. Az ajánlatra az itt ismertetett 
feltételek vonatkoznak. 
 

Promóciós időszak: Az akció 2017. november 24-én zajlik (a továbbiakban: 
„promóciós időszak”) Magyarországon (a továbbiakban: „az akcióban részt 
vevő ország”). 
 
Az akcióban részt vevő helyek: Az Apple Online Store áruház és a 
06 80 983 824-es telefonszám (a továbbiakban külön-külön: „az akcióban részt 
vevő hely”). A (lentiekben meghatározott) akciós és a promóciós termékeket az 
akcióban részt vevő országban, az akcióban részt vevő helyek egyikén kell 
megvásárolni. Az ajánlat kizárólag azokra a vásárlásokra érvényes, amelyek 
esetében a vásárlás és a kézbesítés országa az akcióban részt vevő egyazon 
ország. Az akció a promóciós időszak alatt az akcióban részt vevő helyről 
megrendelt, de a promóciós időszak lejárta után kiszállított akciós és promóciós 
termékekre is érvényes. 

 
AZ AJÁNLAT: Azok a vásárlók, akik a promóciós időszak alatt akciós terméket 
vásárolnak, a promóciós termék értékének megfelelő kedvezményben részesülhetnek (a 
megvásárolt terméktől függően, az alábbiakban meghatározottak szerint) az akciós 
termék árából. A promóciós termék (mely minden esetben egy Apple Store-
ajándékkártya) nem minősül ajándéknak. Az ajánlat érvényessége a vásárlási tranzakció 
létrejöttével lejár. 
 

Akciós termékkategória 
Akciós termék(ek) 
Promóciós termék 

Mac 
iMac, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro és MacBook Air, az egyedileg konfigurált 
változatokat is beleértve 
42 000 Ft értékű Apple Store-ajándékkártya 
iPad 
iPad Pro 
28 000 Ft értékű Apple Store-ajándékkártya 

iPad 
iPad és iPad mini 4 
14 000 Ft értékű Apple Store-ajándékkártya 

iPhone 
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s és iPhone 6s Plus 
14 000 Ft értékű Apple Store-ajándékkártya 

iPhone 
iPhone SE 
7 000 Ft értékű Apple Store-ajándékkártya 

Apple Watch 



Apple Watch Series 1 
7 000 Ft értékű Apple Store-ajándékkártya 

 

 
Az akció a felújított termékekre, a kifutó termékekre és a felbontott dobozban 
visszaküldött, felújítás nélkül értékesített termékekre nem terjed ki. 
 
JOGOSULT VÁSÁRLÁS: Az Apple Online Store áruházban szolgáltatói 
finanszírozással, szolgáltatói támogatással vagy a szolgáltató által „egy összegben” 
megvásárolt akciós iPhone készülékekre a promóció nem érvényes. Az Apple Online 
Store áruházban finanszírozással vagy részletfizetéssel megvásárolt akciós termékekre 
a promóció nem érvényes.  
 
 A TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSÉVEL ÉS KICSERÉLÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK: A visszaküldésre és a kicserélésre annak az 
akcióban részt vevő helynek a szabályzata vonatkozik, ahol a terméket vásárolták. A 
vásárlónak az akciós termékkel együtt vissza kell juttatnia a megvásárolt akciós 
termékhez kapott Apple Store-ajándékkártyát, ha teljes mértékű visszatérítést szeretne 
kapni az adott vásárlásért. Ha a vásárló elveszítette, nem juttatta vissza, vagy már 
beváltotta az Apple Store-ajándékkártyát, akkor az Apple Store-ajándékkártya teljes 
eredeti értékét levonjuk a cseretermékből, illetve az akciós termék visszatérített árából. 
 
A PROMÓCIÓRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK: Az ajánlat csak a promóciós 
időszakban és csak a készlet erejéig tart. Az ajánlat az akciós termékek és a promóciós 
termékek elérhetőségétől függ. Akciós termékkategóriánként egy vásárló kizárólag két 
(2) promóciós terméket kaphat a promóció során. A promóciós ajánlatot csak egyéni 
végfelhasználó vásárlók vehetik igénybe. Viszonteladók, állami és kormányzati 
intézmények, nonprofit szervezetek, oktatási intézmények, oktatási vásárlók, valamint 
nagyvállalati és üzleti vásárlók nem vehetik igénybe a kedvezményeket, az Apple pedig 
fenntartja a jogot, hogy az ilyen vásárlók vásárlását visszamondja. Ha az Apple 
megállapítja, hogy a vásárló részt vett a promócióban, de nem jogosult vásárló, az Apple 
visszaigényli a megvásárolt promóciós terméket, illetve a megvásárolt promóciós termék 
árát. A jogosult, de nem az akcióban részt vevő helyeken vásárolt termékek nem 
vesznek részt a promócióban. A fentiekre az Apple Store-ajándékkártyákra vonatkozó 
általános szerződési feltételek (http://www.apple.com/legal/giftcards/applestore) 
alkalmazandók. Lehetséges, hogy a vásárláskor az akciós termék személyes 
beállítására lesz szükség. 

 
EGYÉB KORLÁTOZÁSOK: Az ajánlat nem érvényes azokon a helyeken, ahol azt a 
jogszabályok tiltják vagy korlátozzák. Ez az ajánlat összevonható az Apple bármely más, 
egyéni végfelhasználók számára létrehozott, ugyanabban a promóciós időszakban és az 
akcióban részt vevő helyeken érvényes akcióival, a jelen promóció, valamint az említett 
Apple-promóció(k) feltételeinek és korlátozásainak megfelelően. Az Apple semmilyen 
felelősséget nem vállal az akciós, illetve promóciós termékek elvesztéséért, 
megsemmisüléséért, illetve ellopásáért. Az Apple a megadott adatokat felhasználhatja a 
www.apple.com/privacy oldalon megtalálható adatvédelmi szabályzatának megfelelően. 
Az Apple fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a 
jelen akció általános szerződési feltételeit,  illetve bármikor előzetes 
értesítés nélkül módosítsa vagy befejezze az akciót.  
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