
Volta às aulas 2020 
Termos e condições 
 
Os Compradores Qualificados (como definido abaixo) podem receber Desconto Promocional 
na compra de um Mac Qualificado ou iPad Qualificado com fones de ouvido Beats Solo3 
Wireless, Beats Studio3 Wireless ou BeatsX. Oferta sujeita aos termos e condições aqui 
descritos. 
 

Período Promocional: a promoção começa no dia 6 de janeiro de 2020 e termina no 
dia 16 de março de 2020 (o “Período Promocional”), no Brasil (“País Qualificado”). 
 
Lojas Qualificadas: Apple Stores, Apple Online Store Educacional e o telefone 
0800-761-0867 (cada uma dessas opções é uma “Loja Qualificada”). Os 
Produtos Qualificados e Produtos Promocionais (como definido abaixo) devem 
ser comprados em uma Loja Qualificada nos Países Qualificados. Estão 
qualificadas apenas as compras e entregas feitas no mesmo País Qualificado. 
Os pedidos de Produtos Qualificados e Produtos Promocionais feitos em uma 
Loja Qualificada durante o Período Promocional e enviados depois do término 
desse período estão qualificados. 

 
OFERTA: os Compradores Qualificados que adquirirem um Produto Qualificado e um 
Produto Promocional em uma só transação durante o Período Promocional receberão um 
Desconto Promocional na compra combinada, como definido abaixo. O Desconto 
Promocional é aplicado à transação imediatamente no momento da compra. O Produto 
Promocional não é um “presente”.  Esta oferta expira quando a transação de compra é 
concluída. 
 
Categoria 

de 
Produto 

Produtos 
Qualificados Produtos Promocionais Desconto 

Promocional 

Mac 

iMac, 
iMac Pro, 
MacBook Pro 
e 
MacBook Air, 
incluindo 
versões com 
configuração 
personalizada 
(cada uma 
dessas 
opções é um 
“Mac 
Qualificado”) 

Fones de ouvido Beats Studio3 Wireless 
Principal: Preto fosco, Vermelho, Branco, 
Azul, Preto-Vermelho da Superação; Beats 
Skyline Collection: Preto profundo, Cinza-
chumbo; Beats Camo Collection: Areia do 
deserto, Verde-floresta 

R$ 2.499,00 

Fones de ouvido Beats Solo3 Wireless 
Beats Club Collection: Marinho Dance, 
Vermelho Dance, Branco Dance, Amarelo 
Dance; Principal: Preto fosco, Prata 
acetinado, Ouro acetinado, Cor de ouro rosa, 
(PRODUCT)RED Vermelho cítrico 

R$ 1.599,00 

Fones de ouvido BeatsX 

Preto, Prata acetinado, Preto-Vermelho da 
Superação 

R$ 829,00 

iPad iPad Pro, 
iPad Air  (um 

Fones de ouvido Beats Studio3 Wireless 
Principal: Preto fosco, Vermelho, Branco, 
Azul, Preto-Vermelho da Superação; Beats 

R$ 1.599,00 



“iPad 
Qualificado”) 

Skyline Collection: Preto profundo, Cinza-
chumbo; Beats Camo Collection: Areia do 
deserto, Verde-floresta 
Fones de ouvido Beats Solo3 Wireless 
Beats Club Collection: Marinho Dance, 
Vermelho Dance, Branco Dance, Amarelo 
Dance; Principal: Preto fosco, Prata 
acetinado, Ouro acetinado, Cor de ouro rosa, 
(PRODUCT)RED Vermelho cítrico 

R$ 1.599,00 

Fones de ouvido BeatsX 

Preto, Prata acetinado, Preto-Vermelho da 
Superação 

R$ 829,00 

 
Os produtos recondicionados e as devoluções com caixa aberta vendidos “no estado em que 
se encontram” não estão qualificados para esta oferta. 
 
COMPRADORES QUALIFICADOS: qualificam-se para esta promoção estudantes, pais 
de estudantes, professores e funcionários de instituições de ensino (cada um deles é 
um “Comprador Qualificado”):  
 
Oferta disponível para estudantes universitários, aprovados no vestibular, pais 
de estudantes universitários, professores e funcionários de universidades. 
  
 PROCEDIMENTOS RELACIONADOS A DEVOLUÇÕES E TROCAS DE PRODUTO: as 
devoluções e trocas estão sujeitas à política da Loja Qualificada em que a compra foi feita e 
também ao Código de Defesa do Consumidor do Brasil. Se um Produto Qualificado for 
devolvido ou trocado por um produto não qualificado, o Produto Promocional também deverá 
ser devolvido na embalagem original. Caso contrário, o valor do Desconto Promocional será 
descontado do valor da devolução ou troca, conforme aplicável, e a eventual diferença 
restante será cobrada do Comprador Qualificado. Se um Produto Promocional for trocado por 
outro Produto Promocional, e o valor total de venda do produto desejado for superior ao 
Desconto Promocional original, o Comprador Qualificado será responsável pelo pagamento 
da diferença. Se um Produto Promocional for trocado por outro Produto Promocional, e o 
valor total de venda do produto desejado for inferior ao Desconto Promocional original, o 
Comprador Qualificado não receberá um crédito pela diferença. 
 
RESTRIÇÕES DA PROMOÇÃO: esta oferta é válida apenas durante o Período Promocional, 
enquanto durarem os estoques. Os Produtos Qualificados, os Produtos Promocionais e as 
cores dos Produtos Promocionais estão sujeitos à disponibilidade. A Apple pode encerrar 
esta oferta a qualquer momento, por qualquer motivo. Para compras de Macs Qualificados, 
cada Comprador Qualificado pode receber apenas um (1) Produto Promocional durante esta 
promoção. Para compras de iPads Qualificados, cada Comprador Qualificado pode receber 
apenas um (1) Produto Promocional durante esta promoção. Antes da compra, você deve 
comprovar que atende aos requisitos de Comprador Qualificado indicados acima. Órgãos 
públicos, órgãos governamentais, organizações sem fins lucrativos, compradores 
corporativos e de negócios não se qualificam, e a Apple se reserva o direito de cancelar as 
compras feitas por esses compradores. Para todas as Lojas Qualificadas, com exceção das 
lojas autorizadas do programa Apple on Campus, a Apple cobrará o valor do Desconto 
Promocional obtido se determinar que o participante da promoção não era um Comprador 
Qualificado.  



 
OUTRAS RESTRIÇÕES: esta oferta é inválida onde proibido ou restrito por lei. As lojas 
autorizadas do programa Apple on Campus podem estar sujeitas a restrições adicionais.  Esta 
oferta pode ser combinada com outras promoções da Apple direcionadas a usuários finais 
individuais e oferecidas durante o mesmo período promocional nas Lojas Qualificadas, 
sujeitas aos termos, condições e limitações aplicáveis a esta promoção e à(s) outra(s) 
promoção(ões) da Apple. A Apple não se responsabiliza pela perda, destruição ou roubo do 
Produto Qualificado ou do Produto Promocional qualificado. A Apple pode usar todas as 
informações fornecidas, de acordo com a política de privacidade da empresa publicada online 
em www.apple.com/br/privacy. A Apple se reserva o direito de alterar os Termos e 
condições desta promoção, modificá-la ou encerrá-la a qualquer momento, sem aviso 
prévio. 
 
© 2020 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Apple e o logotipo da Apple são marcas 
comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Todas as outras marcas 
exibidas nesta mensagem são de propriedade da Apple Inc. ou podem ser marcas registradas 
das respectivas empresas. 


