
Apples store shopping-event 2019
Vilkår og betingelser

Kunder kan modtage et Apple Store-gavekort ved køb af udvalgte Apple-produkter. Tilbuddet 
gælder for køb foretaget fra den 29. november 2019 til den 2. december 2019 i 
Apple Online Store eller ved opkald til 80 24 08 35, og det er underlagt de gældende vilkår og 
betingelser. 

Kampagneperiode: Kampagnen løber fra den 29. november 2019 til den 2. december 
2019 (“kampagneperioden”) i Danmark (“kampagneland”).

Steder omfattet af kampagnen: Apple Online Store og 80 24 08 35 (hver især et “sted 
omfattet af kampagnen”). Kampagneprodukter og tilbudsprodukter (jf. definitionen nedenfor) 
skal købes på et sted omfattet af kampagnen i et kampagneland. Kun køb og leveringer 
inden for samme kampagneland er omfattet af kampagnen. Kampagnen dækker 
kampagneprodukter og tilbudsprodukter, der bestilles hos et sted omfattet af kampagnen i 
løbet af kampagneperioden, og som afsendes efter kampagneperiodens ophør.

TILBUDDET: Kunder, som køber et kampagneprodukt inden for kampagneperioden, kan 
modtage en rabat svarende til tilbudsproduktets værdi (afhængigt af kundens køb som angivet i 
nærværende tekst), som fratrækkes prisen på kampagneproduktet. Tilbudsproduktet, som i 
hvert tilfælde er et Apple Store-gavekort, udgør ikke en “gave”. Dette kampagnetilbud udløber, 
når købstransaktionen er gennemført.

Kampagneprodukt-
kategori Kampagneprodukt(er) Tilbudsprodukt

Mac
iMac, iMac Pro, 13" MacBook Pro, 
herunder specielt konfigurerede 
versioner

Apple Store-gavekort på 1.360 kr.

Mac MacBook Air, herunder specielt 
konfigurerede versioner Apple Store-gavekort på 680 kr.

iPad iPad Pro Apple Store-gavekort på 680 kr.

iPad iPad Air og iPad mini Apple Store-gavekort på 340 kr.
iPhone (kun uden 
sim-kort) iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus Apple Store-gavekort på 340 kr.

Apple Watch Apple Watch Series 3 Apple Store-gavekort på 170 kr.

AirPods AirPods med trådløst opladningsetui 
og AirPods med opladningsetui Apple Store-gavekort på 170 kr.

Apple TV Apple TV HD, Apple TV 4K Apple Store-gavekort på 170 kr.

Beats Beats Studio3 Wireless-
hovedtelefoner Apple Store-gavekort på 680 kr.

Beats

Beats Solo3 Wireless-
hovedtelefoner, Powerbeats Pro, 
Beats Powerbeats3 Wireless-
øretelefoner

Apple Store-gavekort på 340 kr.



Nyistandsatte produkter, udfasede produkter og returnerede varer i åbnet emballage, der 
sælges “som de er og forefindes”, er ikke omfattet af dette tilbud. 
 
PROCEDURER FOR RETURNERING OG OMBYTNING AF PRODUKTER: Returnering og 
ombytning af produkter er underlagt de gældende regler for det sted omfattet af kampagnen, 
hvor købet er foretaget. Det Apple  Store-gavekort, der blev modtaget ved købet af et 
kampagneprodukt, skal returneres sammen med det pågældende kampagneprodukt, før der 
kan udbetales fuld refusion for købet. I tilfælde af at Apple Store-gavekortet mangler, ikke bliver 
returneret eller er blevet indløst, vil den fulde oprindelige værdi af Apple Store-gavekortet blive 
fratrukket ombytningen af eller refusionen for kampagneproduktet. 

KAMPAGNEBEGRÆNSNINGER: Dette tilbud gælder kun i kampagneperioden, og så længe 
lager haves. Køb af kampagneprodukter og tilbudsprodukter er betinget af produkternes 
tilgængelighed. Det er kun muligt at modtage to (2) tilbudsprodukter inden for hver 
kampagneproduktkategori pr. person i løbet af kampagneperioden. For at kunne benytte sig af 
dette kampagnetilbud skal køberen være privat slutbruger. Forhandlere, offentlige institutioner, 
statslige institutioner, nonprofitorganisationer, uddannelsesinstitutioner, indkøbere til 
uddannelsesformål, købere i erhvervsmæssig øjemed og virksomhedsindkøbere er ikke 
omfattet af kampagnen, og Apple forbeholder sig retten til at annullere sådanne kunders køb.  
Hvis Apple konstaterer, at du har benyttet dig af kampagnetilbuddet, men af en eller anden 
grund ikke var kvalificeret, vil Apple bestræbe sig på at få tilbudsproduktet retur eller at få 
refunderet tilbudsproduktets værdi. Dette tilbud gælder ikke ved køb af kampagneprodukter, der 
foretages gennem andre kanaler end et sted omfattet af kampagnen. Vilkår og betingelser for 
Apple Store-gavekort er gældende, se apple.com/legal/giftcards/applestore/dk/. Hvis du 
benytter dig af tilbuddet, kræves der eventuelt personlig indstilling af dit kampagneprodukt på 
købstidspunktet.

ANDRE BEGRÆNSNINGER: Dette tilbud er ugyldigt, i det omfang det er forbudt eller 
begrænset ved lov. Apple er desuden ikke ansvarlig for evt. tab, ødelæggelse eller tyveri af dit 
kvalificerede kampagneprodukt eller tilbudsprodukt. Apple kan gøre brug af enhver oplysning, 
der angives, i overensstemmelse med Apples anonymitetspolitik, som findes online på 
www.apple.com/dk/privacy. Apple forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at ændre 
vilkår og betingelser for denne kampagne, herunder til enhver tid at ændre eller afslutte 
kampagnen uden forudgående varsel. 

© 2019 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende 
Apple  Inc. og registreret i USA og andre lande. Alle andre mærker, der vises i denne 
meddelelse, ejes af Apple  Inc. eller kan være varemærker ejet af deres respektive 
virksomheder.
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