
Takaisin yliopistoon 2020 / Korkeakoulutusalan tarjous 2020 
Ehdot 
 
Tarjoukseen oikeutetut Ostajat (kuten määritelty alla) voivat saada Kampanja-alennuksen 
ostaessaan Tarjoukseen Oikeuttavan Macin tai Tarjoukseen Oikeuttavan iPadin sekä AirPodit ja 
latauskotelon, AirPodit ja langattoman latauskotelon tai AirPods Pro -kuulokkeet oheisten 
ehtojen mukaisesti. 
 

Kampanja-aika: Kampanja-aika alkaa 9. heinäkuuta 2020 ja päättyy 29. lokakuuta 2020 
(”Kampanja-aika”) Suomessa (”Tarjoukseen Oikeuttava Maa”). 
 
Tarjoukseen Oikeuttavat Kaupat: Apple Store for Education -verkkokauppa ja 
0800 922 72 (kukin ”Tarjoukseen Oikeuttava Kauppa”). Tarjoukseen Oikeuttavat 
Tuotteet  
ja Kampanjatuotteet (jotka on määritelty alla) tulee ostaa Tarjoukseen Oikeuttavan Maan 
Tarjoukseen Oikeuttavasta Kaupasta. Vain samassa Tarjoukseen Oikeuttavassa Maassa 
tehdyt ostokset ja toimitukset oikeuttavat tarjoukseen. Tarjoukseen Oikeuttavien 
Tuotteiden ja Kampanjatuotteiden tilaukset, jotka on tehty Kampanja-aikana Tarjoukseen 
Oikeuttavassa Kaupassa ja jotka toimitetaan Kampanja-ajan päättymisen jälkeen, 
oikeuttavat tarjoukseen. 

 
TARJOUS: Tarjoukseen Oikeutetut Ostajat, jotka ostavat Tarjoukseen Oikeuttavan Tuotteen  
ja Kampanjatuotteen saman maksutapahtuman yhteydessä Kampanja-aikana, saavat 
ostoksestaan alla kuvatun Kampanja-alennuksen. Kampanja-alennuksen saa ostoksesta heti 
ostohetkellä. Kampanjatuote ei ole ”lahja”. Tämä tarjous päättyy, kun ostotapahtuma on 
suoritettu.  
 

Tuotekategoria  Tarjoukseen 
oikeuttavat tuotteet Kampanjatuote Kampanja-

alennus* 

Mac 

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

AirPodit ja latauskotelo 144,35 € 

AirPodit ja langaton 
latauskotelo 144,35 € 

AirPods Pro 144,35 € 

iPad 
iPad Pro    
(”tarjoukseen oikeuttava 
iPad”) 

AirPodit ja latauskotelo 144,35 € 
AirPodit ja langaton 
latauskotelo 144,35 € 

AirPods Pro 144,35 € 
*Ei sisällä ALV:tä. 
 
MacBook Air (13 tuumaa, 2019) ei oikeuta tähän tarjoukseen. Kunnostetut tuotteet ja avatussa 
pakkauksessa palautetut tuotteet, jotka myydään sellaisenaan, eivät oikeuta tähän tarjoukseen. 
 
TARJOUKSEEN OIKEUTETUT OSTAJAT: Oppilaitoksen työntekijät sekä 
korkeakouluopiskelijat ja heidän vanhempansa ovat oikeutettuja tekemään ostoksia 
(kukin ”Tarjoukseen Oikeutettu Ostaja”) Apple Store for Education -verkkokaupasta:  



 
Oppilaitoksen työntekijä on kuka tahansa julkisen tai yksityisen oppilaitoksen työntekijä 
Suomessa. 
 
Korkeakouluopiskelija on opiskelija, joka opiskelee korkeakoulussa tai joka on hyväksytty 
opiskelemaan korkeakouluun Suomessa. 
 
Korkeakouluopiskelijoiden vanhemmat ovat Suomessa julkisessa tai yksityisessä 
korkeakoulussa opiskelevan tai sellaiseen opiskelijaksi hyväksytyn opiskelijan vanhemmat, jotka 
ostavat tuotteita lapselleen. 
 
Apple Store for Education -verkkokaupasta ei voi tehdä ostoksia oppilaitoksia varten eikä 
jälleenmyyntiin. 
 
TUOTTEIDEN PALAUTUKSEEN JA VAIHTAMISEEN LIITTYVÄ MENETTELY: 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 ostoa. Jälleenmyyjät, julkiset 
laitokset, valtion laitokset, voittoa tavoittelemattomat järjestöt, oppilaitokset, suuryritysostajat ja 
pienyritysostajat eivät ole oikeutettuja tähän tarjoukseen, ja Apple pidättää oikeuden peruuttaa 
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 saa käyttää saamiaan tietoja verkkosivulla 
www.apple.com/fi/privacy julkaistun tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Apple pidättää 
itsellään oikeuden muuttaa tämän tarjouskampanjan ehtoja ilman erillistä ilmoitusta, 
muokata kampanjaa tai päättää kampanjan voimassaolon milloin tahansa ilman erillistä 
ilmoitusta. Kyseiset muutokset eivät vaikuta jo käsiteltyihin tilauksiin, joihin sovelletaan 
tämän version ehtoja. 



 
© 2020 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. 
 
Lyhyet ehdot 
Tarjoukseen Oikeutetut Ostajat voivat saada Kampanja-alennuksen ostaessaan tarjouksen 
mukaisen Macin tai iPadin ja AirPodit Tarjoukseen Oikeuttavasta Kaupasta. Vain yksi 
Kampanjatuote tarjouksen mukaista Macia tai iPadia ja Tarjoukseen Oikeutettua Ostajaa kohden. 
Saatavuus saattaa vaihdella. Niin kauan kuin tuotteita riittää. Oheisten ehtojen alainen. 


