
Specjalny dzień na zakupy w 2017 r. 
Regulamin Promocji   
 
Przy zakupie wybranych produktów Apple klient może otrzymać kartę upominkową Apple 
Store. Oferta jest ważna w internetowym sklepie Apple Store oraz na infolinii 800 702 322 w 
dniu 24 listopada 2017 r. na warunkach określonych poniżej. 
 

Okres Promocji: promocja odbywa się w dniu 24 listopada 2017 r. („Okres 
Promocji”), w Polsce („Kraj Uczestniczący”). 
 
Lokalizacje Uczestniczące w Promocji: internetowy sklep Apple Store i infolinia 
800 702 322 (każdy z tych kanałów sprzedaży nazywany jest „Lokalizacją  
Uczestniczącą  w Promocji”). Kwalifikujące się Produkty i Produkty Promocyjne 
(zdefiniowane poniżej) muszą być zakupione w Lokalizacji Uczestniczącej w Promocji 
w jednym z Krajów Uczestniczących. Dostawa musi nastąpić w tym samym Kraju 
Uczestniczącym, co zakup. Zamówienia na Kwalifikujące się Produkty i Produkty 
Promocyjne złożone w Okresie Promocji w Lokalizacjach Uczestniczących w Promocji, 
ale wysyłane po zakończeniu Okresu Promocji, kwalifikują się do promocji. 

 
OFERTA: Klienci, którzy zakupią Kwalifikujący się Produkt w Okresie Promocji mogą 
otrzymać upust równy wartości Produktu Promocyjnego (zależnej od kupowanego produktu, 
tak jak wyszczególniono to poniżej) od ceny Kwalifikującego się Produktu. Produkt 
Promocyjny, którym w każdym przypadku jest karta upominkowa Apple Store, nie jest 
„prezentem”. Ważność oferty wygasa z chwilą zrealizowania transakcji zakupu. 
 

Kategoria Kwalifikujących się  Produktów 
Kwalifikujące się  Produkty 

Produkt Promocyjny 
Mac 
iMac, Mac Pro, MacBook, MacBook Pro i MacBook Air (w tym wersje tych produktów w 
konfiguracji na zamówienie) 
Karta upominkowa Apple Store o wartości 600 zł 
iPad 
iPad Pro 
Karta upominkowa Apple Store o wartości 400 zł 
iPad 
iPad i iPad mini 4 
Karta upominkowa Apple Store o wartości 200 zł 
iPhone 
iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s i iPhone 6s Plus 
Karta upominkowa Apple Store o wartości 200 zł 
iPhone 
iPhone SE 
Karta upominkowa Apple Store o wartości 100 zł 
Apple Watch 
Apple Watch Series 1 
Karta upominkowa Apple Store o wartości 100 zł 
 
Promocją nie są objęte produkty odnowione, produkty wycofane i zwrócone wcześniej 
produkty w otwartych opakowania sprzedawane w stanie, w jakim się znajdują. 
 
KWALIFIKUJĄCE SIĘ  ZAKUPY: Promocją nie są objęte kwalifikujące się urządzenia 
iPhone zakupione w sklepie internetowym Apple Store i w całości lub częściowo 



sfinansowane przez lub z pomocą operatora telekomunikacyjnego. Kwalifikujące się 
Produkty kupione w internetowym sklepie Apple Store w ramach planów finansowych lub 
ratalnych nie są objęte tą promocją.  
 
  PROCEDURY ZWIĄZANE ZE ZWROTAMI I WYMIANAMI PRODUKTÓW: 
Zwroty i wymiany podlegają zasadom obowiązującym w Lokalizacji Uczestniczącej w 
Promocji, w której dokonano zakupu. Aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy, należy zwrócić 
Kartę upominkową Apple Store otrzymaną przy zakupie Kwalifikującego się Produktu wraz z 
Kwalifikującym się Produktem. Jeśli utracono Kartę upominkową Apple Store, nie zwrócono 
jej lub została ona zrealizowana, to w przypadku wymiany lub zwrotu Kwalifikującego się 
Produktu cała pierwotna kwota tej karty zostanie odjęta od wartości operacji. 
 
OGRANICZENIA PROMOCJI: Oferta promocyjna jest ważna wyłącznie w Okresie 
Promocji do wyczerpania zapasów. Dostępność Kwalifikujących się Produktów i Produktów 
Promocyjnych nie jest gwarantowana. Jeden nabywca może w trakcie tej promocji uzyskać 
maksymalnie dwa (2) Produkty Promocyjne z każdej Kategorii Kwalifikujących się 
Produktów. Z oferty promocyjnej mogą korzystać wyłącznie klienci indywidualni dokonujący 
zakupu jako użytkownicy końcowi. Do skorzystania z promocji nie są uprawnieni resellerzy, 
instytucje administracji publicznej, w tym rządowej, organizacje nienastawione na zysk, 
instytucje edukacyjne, nabywcy z sektora edukacji ani przedsiębiorstwa, a Apple zastrzega 
sobie prawo do anulowania zamówień składanych przez takich klientów. Jeśli Apple uzyska 
informację o tym, że klient wziął udział w promocji, mimo że nie był Uprawnionym Nabywcą, 
Apple wystąpi o zwrot Produktu Promocyjnego lub jego wartości. Zakupy Kwalifikujących się 
Produktów dokonywane przez kanał inny niż Lokalizacje Uczestniczące w Promocji nie 
uprawniają do skorzystania z promocji. Obowiązują warunki korzystania z Kart 
upominkowych Apple Store, zobacz http://www.apple.com/pl/legal/giftcards/applestore. W 
przypadku wyboru niektórych ofert może być wymagana indywidualna konfiguracja 
Kwalifikującego się Produktu w czasie zakupu. 

 
POZOSTAŁE OGRANICZENIA: Niniejsza oferta promocyjna jest nieważna, jeśli byłaby 
sprzeczna z obowiązującym prawem. Niniejsza oferta łączy się z wszelkimi innymi 
promocjami Apple dla indywidualnych klientów końcowych oferowanymi w tym samym 
okresie w Lokalizacjach Uczestniczących w Promocji, na warunkach i z zastrzeżeniem 
ograniczeń takich innych promocji Apple oraz niniejszej promocji. Apple nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Kwalifikującego się Produktu lub 
Produktu Promocyjnego. Apple może wykorzystać wszelkie przekazane jej informacje 
zgodnie ze swoimi zasadami ochrony prywatności opublikowanymi na stronie internetowej 
http://www.apple.com/pl/privacy. Apple zastrzega sobie prawo do zmiany 
niniejszego Regulaminu Promocji bez uprzedniego powiadomienia i 
zmodyfikowania warunków lub zakończenia tej promocji w dowolnym 
momencie bez uprzedniego powiadomienia.  
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