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Vilkår og betingelser 

Kvalificerede kunder (som defineret nedenfor) kan opnå kampagnerabat, når de køber en 
kampagne-Mac eller -iPad sammen med et par Beats Solo3 Wireless on-ear-hovedtelefoner, 
Powerbeats3 Wireless-øretelefoner eller BeatsX-øretelefoner, som beskrevet i disse vilkår og 
betingelser. 

Kampagneperiode: Kampagnen starter den 12. juli 2018 og slutter den 2. oktober 2018 
(“kampagneperioden”) i Danmark (“kampagneland”). 

Steder omfattet af kampagnen: Apple Store for Education og 80 24 08 35 (individuelt 
“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: Kvalificerede kunder, som afgiver en samlet ordre på et kampagneprodukt og et 
tilbudsprodukt i kampagneperioden, får fratrukket en kampagnerabat på det samlede køb, som 
beskrevet nedenfor. Kampagnerabatten fratrækkes i forbindelse med købstransaktionen. 
Tilbudsproduktet er ikke en “gave”. Dette tilbud udløber, når købstransaktionen er gennemført. 

Produktkategori Kampagneprodukter Tilbudsprodukt Kampagnerabat

Mac

iMac, iMac Pro, 
Mac Pro, MacBook, 
MacBook Pro 
(undtagen 
15" MacBook Pro-
modeller uden 
Touch Bar) og 
MacBook Air, herunder 
specielt konfigurerede 
versioner af sådanne 
produkter (individuelt 
“kampagne-Mac”)

Beats Solo3 Wireless (i 
blank sort/MNEN2, 
blank hvid/MNEP2, sølv/
MNEQ2, guld/MNER2, 
rosaguld/MNET2, 
(PRODUCT)RED/MP162, 
mat sort/MP582, 
Matte Silver/MR3T2, 
Matte Gold/MR3Y2, 
popindigo/MRRF2, 
popmagenta/MRRG2, 
popblå/MRRH2, 
popviolet/MRRJ2)

2.290,00 kr.

Powerbeats3 Wireless (i 
sort/ML8V2, hvid/
ML8W2, popindigo/
MREQ2, popmagenta/
MRER2, popblå/MRET2, 
popviolet/MREW2)

1.490,00 kr.

BeatsX (i sort/MLYE2, 
hvid/MLYF2, blå/MLYG2, 
grå/MNLV2, Matte Silver/
MR3J2, Matte Gold/
MR3L2)

1.190,00 kr.



Nyistandsatte produkter og returnerede varer i åbnet emballage, der sælges “som de er og 
forefindes”, er ikke omfattet af tilbuddet. 

KVALIFICEREDE KUNDER: Denne kampagne gælder for undervisere, personale, studerende 
og forældre, som følger (individuelt “kvalificeret kunde”):  

Hvis du vil udnytte uddannelsespriserne i Apple Store for Education, skal du enten være 
registreret som studerende og være i besiddelse af et gyldigt studiekort, være optaget på en 
uddannelsesinstitution eller være lærer eller lektor ved en uddannelsesinstitution og skulle bruge 
produktet til eget brug, i dine klasser eller til forskning. 

Apple er til enhver tid berettiget til at kræve bevis for din ret til at foretage indkøb i henhold til 
denne bestemmelse. Apple forbeholder sig ret til at annullere din ordre efter eget skøn, hvis vi 
bestemmer, at du ikke er studerende, lærer eller lektor, og/eller at du ikke skal bruge produktet til 
egen brug eller til undervisnings- eller forskningsformål. Du vil blive underrettet, hvis vi 
annullerer din ordre på ovenstående grundlag. Evt. indbetalinger, som du har foretaget, vil blive 
refunderet. 

PROCEDURER FOR RETURNERING OG OMBYTNING AF PRODUKTER: Returnering 
og ombytning af produkter er underlagt de regler, der gælder det sted omfattet af kampagnen, 
hvor købet er foretaget. Hvis et kampagneprodukt returneres eller ombyttes til et produkt, der 
ikke er et kampagneprodukt, skal tilbudsproduktet også returneres. I modsat fald vil 
kampagnerabatten blive fratrukket tilbagebetalings- eller ombytningsbeløbet, og en evt. 
difference skal betales af den kvalificerede kunde. Hvis et tilbudsprodukt ombyttes til et andet 
tilbudsprodukt, og den fulde detailpris på det ønskede produkt er højere end den oprindelige 
kampagnerabat, skal den kvalificerede kunde betale differencen. Hvis et tilbudsprodukt ombyttes 

iPad iPad Pro (“kampagne-
iPad”)

Beats Solo3 Wireless (i 
blank sort/MNEN2, 
blank hvid/MNEP2, sølv/
MNEQ2, guld/MNER2, 
rosaguld/MNET2, 
(PRODUCT)RED/MP162, 
mat sort/MP582, 
Matte Silver/MR3T2, 
Matte Gold/MR3Y2, 
popindigo/MRRF2, 
popmagenta/MRRG2, 
popblå/MRRH2, 
popviolet/MRRJ2) 
Powerbeats3 Wireless  
(i sort/ML8V2, hvid/
ML8W2, popindigo/
MREQ2, popmagenta/
MRER2, popblå/MRET2, 
popviolet/MREW2) 

1.490,00 kr.

BeatsX (i sort/MLYE2, 
hvid/MLYF2, blå/MLYG2, 
grå/MNLV2, Matte Silver/
MR3J2, Matte Gold/
MR3L2)

1.190,00 kr.



til et andet tilbudsprodukt, og den fulde detailpris på det ønskede produkt er lavere end den 
oprindelige kampagnerabat, udbetales differencen ikke til den kvalificerede kunde.  

KAMPAGNEBEGRÆNSNINGER: Dette tilbud gælder kun i kampagneperioden, og så længe 
lager haves. Kampagneprodukter, tilbudsprodukter og farver på tilbudsprodukter afhænger af 
tilgængelighed. Apple kan til enhver tid afslutte tilbuddet uanset grund. Ved køb af kampagne-
Mac er det kun tilladt at købe ét (1) tilbudsprodukt pr. kvalificeret kunde i løbet af kampagnen. 
Ved køb af kampagne-iPad er det kun tilladt at købe ét (1) tilbudsprodukt pr. kvalificeret kunde i 
løbet af kampagnen. Inden købet skal du kunne dokumentere, at du opfylder ovennævnte krav til 
at være en kvalificeret kunde. Forhandlere, offentlige institutioner, statslige institutioner, 
nonprofitorganisationer, uddannelsesinstitutioner, koncernkunder og virksomhedskunder 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 kampagnen, men ikke er en kvalificeret kunde, skal du 
tilbagebetale et beløb svarende til den kampagnerabat, du har fået.  

ØVRIGE BEGRÆNSNINGER: Dette tilbud er ugyldigt, i det omfang det er forbudt eller 
begrænset ved lov. Dette tilbud kan kombineres med andre Apple-kampagner, der henvender sig 
til individuelle slutkunder, og som tilbydes af steder omfattet af kampagnen i samme 
kampagneperiode, i henhold til de betingelser og vilkår samt begrænsninger, der er gældende for 
denne kampagne og evt. øvrige Apple-kampagner. 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.  

© 2018 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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