
Takaisin kouluun 2019 
Ehdot 
 
Tarjoukseen oikeutetut ostajat (määritelty alla) voivat saada kampanja-alennuksen ostaessaan 
tarjoukseen oikeuttavan Macin tai tarjoukseen oikeuttavan iPadin sekä Beats Studio3 Wireless 
Over-Ear -kuulokkeet, Beats Solo3 Wireless On-Ear -kuulokkeet tai BeatsX-nappikuulokkeet, 
oheisten ehtojen mukaisesti. 
 

Kampanja-aika: Kampanja alkaa 9. heinäkuuta 2019 ja päättyy 17. lokakuuta 2019 
(”kampanja-aika”) Suomessa (”tarjoukseen oikeuttava maa”). 
 
Tarjoukseen oikeuttavat kaupat: Apple Store for Education -verkkokauppa ja 0800 922 
72 (”tarjoukseen oikeuttava kauppa”). Tarjoukseen oikeuttavat tuotteet ja 
kampanjatuotteet (jotka on määritelty alla) tulee ostaa tarjoukseen oikeuttavan maan 
tarjoukseen oikeuttavasta kaupasta. Vain ostokset, jotka toimitetaan samaan tarjoukseen 
oikeuttavaan maahan kuin missä ostokset on tehty, täyttävät kampanjan ehdot. 
Tarjoukseen oikeuttavien tuotteiden ja kampanjatuotteiden tilaukset, jotka on tehty 
kampanja-aikana tarjoukseen oikeuttavassa kaupassa ja jotka toimitetaan kampanja-ajan 
päättymisen jälkeen, oikeuttavat tarjoukseen. 

 
TARJOUS: Jos tarjoukseen oikeutetut ostajat ostavat tarjoukseen oikeuttavan tuotteen ja 
kampanjatuotteen samalla kertaa kampanja-aikana, he saavat ostoksestaan alla kuvatun 
kampanja-alennuksen. Kampanja-alennuksen saa ostoksesta heti ostohetkellä. Kampanjatuote 
ei ole ”lahja”. Tämä tarjous päättyy, kun ostotapahtuma on suoritettu.  
 

Tuote-
kategoria 

Tarjoukseen 
oikeuttavat 

tuotteet 

Kampanjatuote 
 

Kampanja-
alennukset 

Mac 

iMac, iMac Pro, 
MacBook Pro ja 
MacBook Air, 
mukaan lukien 
tilauskokoonpanot 
(”tarjoukseen 
oikeuttava Mac”) 

Beats Studio3 Wireless  
(väreissä harmaa/MTQY2, 
mattamusta/MQ562, rajoja rikkova 
punamusta/MRQ82, punainen/MQD02, 
valkoinen/MQ572, sininen/MQCY2, 
yönmusta/MTQW2, yönharmaa/MQUF2, 
hiekanvaalea/MTQX2, 
kristallinsininen/MTU02) 

349,95 € 

Beats Solo3 Wireless  
(väreissä Club Yellow/MV8U2, Club 
White/MV8V2, Club Red/MV8T2, Club 
Navy/MV8W2) 

199,95 € 

BeatsX  
(väreissä musta/MTH52, 
satiinihopea/MTH62) 

99,95 € 



iPad 

iPad Pro ja 
iPad Air 
 (”tarjoukseen 
oikeuttava iPad”) 

Beats Studio3 Wireless  
(väreissä harmaa/MTQY2, 
mattamusta/MQ562, rajoja rikkova 
punamusta/MRQ82, punainen/MQD02, 
valkoinen/MQ572, sininen/MQCY2, 
yönmusta/MTQW2, yönharmaa/MQUF2, 
hiekanvaalea/MTQX2, 
kristallinsininen/MTU02) 
Beats Solo3 Wireless  
(väreissä Club Yellow/MV8U2, Club 
White/MV8V2, Club Red/MV8T2, Club 
Navy/MV8W2) 

199,95 € 

BeatsX  
(väreissä musta/MTH52, 
satiinihopea/MTH62) 

99,95 € 

 
 
MacBook Air (13 tuumaa, 2017) malli A1466 ei oikeuta tähän tarjoukseen. Kunnostetut tuotteet 
ja avatussa pakkauksessa palautetut tuotteet, jotka myydään sellaisenaan, eivät oikeuta tähän 
tarjoukseen. 
 
TARJOUKSEEN OIKEUTETUT OSTAJAT: Apple Store for Education -verkkokaupasta ovat 
oikeutettuja tekemään ostoksia opettajat, oppilaitosten henkilökunta sekä opiskelijat ja heidän 
vanhempansa seuraavasti (”tarjoukseen oikeutettu ostaja):  
 
Minkä tahansa oppilaitoksen työntekijät – kuka tahansa julkisen tai yksityisen oppilaitoksen 
työntekijä Suomessa on oikeutettu tekemään ostoksia. 
 
Korkeakouluopiskelijat – opiskelijat, jotka opiskelevat korkeakoulussa tai jotka on hyväksytty 
opiskelemaan korkeakouluun Suomessa, ovat oikeutettuja tekemään ostoksia. 
 
Korkeakouluopiskelijoiden vanhemmat – Suomessa julkisessa tai yksityisessä 
korkeakoulussa opiskelevan tai sellaiseen opiskelijaksi hyväksytyn opiskelijan vanhemmat, jotka 
ostavat tuotteita lapselleen, ovat oikeutettuja tekemään ostoksia. 
 
Apple Store for Education -verkkokaupasta ei voida tehdä ostoksia oppilaitoksia varten eikä 
jälleenmyyntiin. 
 
TUOTTEIDEN PALAUTUKSEEN JA VAIHTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT: Tuotteiden 
palautusta ja vaihtamista koskevat niiden ostopaikkana olleen tarjoukseen oikeuttavan kaupan 
käytännöt. Jos tarjoukseen oikeuttava tuote palautetaan tai vaihdetaan tuotteeseen, joka ei 
oikeuta tarjoukseen, on myös kampanjatuote palautettava, tai kampanja-alennus vähennetään 
palautuksen tai vaihdon summasta ja jäljelle jäävä erotus veloitetaan tarjoukseen oikeutetulta 
ostajalta. Jos kampanjatuote vaihdetaan toiseen kampanjatuotteeseen, jonka myyntiarvo ylittää 
alkuperäisen kampanja-alennuksen, on tarjoukseen oikeutettu ostaja velvoitettu maksamaan 
erotuksen. Jos kampanjatuote vaihdetaan toiseen kampanjatuotteeseen, jonka myyntiarvo alittaa 
alkuperäisen kampanja-alennuksen, erotusta ei makseta tarjoukseen oikeutetulle ostajalle.  



 
TARJOUKSEN RAJOITUKSET: Tämä tarjous on voimassa vain kampanja-aikana niin kauan kuin 
tuotteita riittää. Tarjoukseen oikeuttavien tuotteiden, kampanjatuotteiden ja kampanjatuotteiden 
värien saatavuus saattaa vaihdella. Apple voi päättää tarjouksen milloin tahansa mistä tahansa 
syystä. Tarjoukseen oikeutettu ostaja voi lunastaa vain yhden (1) kampanjatuotteen ostaessaan 
tarjoukseen oikeuttavan Macin tämän kampanjan aikana. Tarjoukseen oikeutettu ostaja voi 
lunastaa vain yhden (1) kampanjatuotteen ostaessaan tarjoukseen oikeuttavan iPadin tämän 
kampanjan aikana. Sinun on osoitettava täyttäväsi edellä esitetyt tarjoukseen oikeutetun ostajan 
kelpoisuusehdot ennen ostamista. Jälleenmyyjät, julkiset laitokset, valtion laitokset, voittoa 
tavoittelemattomat järjestöt, oppilaitokset, suuryritysostajat ja pienyritysostajat eivät ole 
oikeutettuja tähän tarjoukseen, ja Apple pidättää oikeuden perua kyseisten ostajien tekemät 
ostokset. Jos Apple toteaa, että osallistuit kampanjaan, mutta et ole tarjoukseen oikeutettu 
ostaja, Apple veloittaa sinulta kampanja-alennussumman.  

 
MUUT RAJOITUKSET: Tarjous ei ole voimassa, jos paikallinen laki estää sen tai rajoittaa sitä. 
Tämä tarjous voidaan yhdistää muihin Applen tarjouskampanjoihin, joita tarjotaan yksittäisille 
loppukäyttäjille kampanjan voimassaoloaikana ja tarjoukseen oikeuttavissa kaupoissa, tämän 
kampanjan ja muiden Apple-kampanjoiden soveltuvien ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Apple 
ei vastaa tarjoukseen oikeuttavan tuotteen tai kampanjatuotteen katoamisesta, tuhoutumisesta 
tai varastetuksi joutumisesta. Apple voi käyttää saamiaan tietoja osoitteessa 
www.apple.com/fi/privacy olevan tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Apple pidättää itsellään 
oikeuden muuttaa tämän tarjouskampanjan ehtoja ilman erillistä ilmoitusta, muokata 
kampanjaa tai päättää kampanjan voimassaolon milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.  
 
© 2019 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä viestissä 
esiintyvät merkit ovat Apple Inc:n omistamia tai saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä. 
 


