
Nákupní akce Apple 2018 
Obchodní podmínky 

 
K nákupu vybraných produktů Apple můžou zákazníci dostat dárkovou kartu Apple Storu. 
Nabídka platí v Apple Online Storu a na čísle 800 701 391 pro nákupy uskutečněné od 23. 
listopadu do 26. listopadu 2018 v souladu se zde uvedenými obchodními podmínkami. 
 

Období akční nabídky: Tato nabídka platí od 23. do 26. listopadu 2018 („období akční 
nabídky“) v České republice („vyhovující země“). 
 
Vyhovující obchodní místa: Apple Online Store a 800 701 391 („vyhovující místo“). 
Vyhovující produkty a akční produkty (jak jsou definovány níže) musí být zakoupeny na 
vyhovujícím místě ve vyhovující zemi. Podmínkám akce vyhovují pouze nákupy a dodávky 
uskutečněné ve stejné vyhovující zemi. Na nabídku zakládají nárok objednávky 
vyhovujících a akčních produktů na vyhovujícím místě zadané v období akční nabídky, 
i když k dodání produktů dojde po uplynutí období akční nabídky. 

 
NABÍDKA: Zákazníci, kteří si v období akční nabídky koupí vyhovující produkt, mohou dostat 
slevu v hodnotě akčního produktu (v závislosti na uskutečněném nákupu, jak je uvedeno níže) 
z ceny vyhovujícího produktu. Akční produkt, ve všech případech dárková karta Apple Storu, 
není „dar“. Nabídka vyprší dokončením kupní transakce.  
 

 
Kategorie 

vyhovujících 
produktů 

Vyhovující produkty Akční produkty 
 

Mac 

  iMac, iMac Pro, Mac Pro, 
MacBook, MacBook Pro 
a MacBook Air (kromě nových 
modelů s Retina displejem) včetně 
verzí nakonfigurovaných na 
objednávku 

 4 800 Kč na dárkové kartě 
Apple Storu 

iPad  10,5palcový iPad Pro  2 400 Kč na dárkové kartě 
Apple Storu 

iPad  iPad a iPad mini 4     1 200 Kč na dárkové kartě 
Apple Storu 

iPhone iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 
a iPhone 7 Plus 

  1 200 Kč na dárkové kartě 
Apple Storu 

 Apple Watch   Apple Watch Series 3  1 200 Kč na dárkové kartě 
Apple Storu 

Apple TV Apple TV, Apple TV 4K  600 Kč na dárkové kartě 
Apple Storu 

Beats 

Beats Solo3 Wireless, Beats 
Powerbeats3 Wireless, Beats 
Studio3 Wireless (kromě 
speciálních edicí Beats) 

 1 200 Kč na dárkové kartě 
Apple Storu 

 
 



Na renovované produkty, produkty, jejichž prodej byl ukončen, a vrácené produkty 
v rozbalených krabicích, které se prodávají „tak, jak jsou“, se tato nabídka nevztahuje.  
 
VYHOVUJÍCÍ NÁKUPY: iPhony zakoupené v Apple Online Storu na splátky od operátora, 
s dotací operátora nebo s úhradou plné ceny operátorovi na tuto akční nabídku nezakládají 
nárok. 
	

POSTUPY VRACENÍ A VÝMĚNY PRODUKTŮ: Vracení a výměny produktů podléhají zásadám 
vyhovujícího místa, kde se nákup uskuteční. Úplná refundace nákupu vyhovujícího produktu je 
podmíněná vrácením vyhovujícího produktu spolu s dárkovou kartou Apple Storu obdrženou při 
nákupu vyhovujícího produktu. Pokud dárková Apple Storu chybí, není vrácena nebo byla 
uplatněna, bude celá původní hodnota dárkové karty Apple Storu od výměny nebo refundace 
vyhovujícího produktu odečtena.  
 
 
OMEZENÍ AKČNÍ NABÍDKY: Tato nabídka je platná jen v průběhu období akční nabídky a do 
vyprodání zásob. Vyhovující produkty a akční produkty závisí na dostupnosti. V průběhu trvání 
akční nabídky může každý kupující získat na každou kategorii vyhovujících produktů pouze dva 
(2) akční produkty. Na tuto akční nabídku a případné jiné akční nabídky mají nárok pouze 
individuální koncoví zákazníci. Prodejci, veřejné instituce, státní instituce, neziskové organizace, 
vzdělávací instituce, kupující ve školství, podnikoví a firemní kupující nárok nemají a Apple si 
vyhrazuje právo stornovat nákupy uskutečněné takovými kupujícími. Pokud Apple zjistí, že jste 
využili této akční nabídky, i když jste nebyli oprávněným kupujícím, bude požadovat vrácení 
akčního produktu nebo úhradu hodnoty akčního produktu. Tato akční nabídka se nevztahuje na 
nákupy vyhovujících produktů provedené prostřednictvím jiných prodejních kanálů, než jsou 
vyhovující místa. Podléhá smluvním podmínkám dárkových karet Apple Storu, viz 
www.apple.com/legal/giftcards/applestore/cz/. Volba nabídky může vyžadovat osobní 
nastavení vyhovujícího produktu v okamžiku nákupu. 

 
JINÁ OMEZENÍ: Nabídka je neplatná tam, kde je zakázána nebo omezena zákonem. Apple také 
nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu, zničení nebo krádež vašeho vyhovujícího produktu 
nebo akčního produktu. Veškeré poskytnuté informace může Apple použít v souladu se svými 
zásadami ochrany soukromí, které jsou vystavené na stránce www.apple.com/cz/privacy. 
Apple si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení změnit smluvní podmínky této 
akční nabídky nebo tuto akční nabídku bez předchozího oznámení kdykoli upravit nebo ukončit.  
 
© 2018 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple a logo Apple jsou ochranné známky 
společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Všechny ostatní značky zmíněné 
v tomto sdělení jsou majetkem společnosti Apple Inc. nebo mohou být ochrannými známkami 
příslušných společností. 


