
 

 

Takaisin kouluun 2018 
Ehdot 
 
Tarjoukseen oikeutetut ostajat (määritelty alla) voivat saada kampanja-alennuksen ostaessaan 
tarjoukseen oikeuttavan Macin tai tarjoukseen oikeuttavan iPadin sekä Beats Solo3 Wireless On-
Ear - kuulokkeet, Powerbeats3 Wireless - nappikuulokkeet tai BeatsX-nappikuulokkeet oheisten 
ehtojen mukaisesti. 
 

Kampanja-aika: Kampanja alkaa 12. heinäkuuta 2018 ja päättyy 2. lokakuuta 2018 
(”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 (kuten on määritelty alla) tulee ostaa tarjoukseen oikeuttavan maan 
tarjoukseen oikeuttavasta kaupasta. Vain ostokset ja toimitukset, jotka on tehty samassa 
tarjoukseen oikeuttavassa maassa, 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, 
Mac Pro, 
MacBook, 
MacBook Pro 
(pois lukien 
15 tuuman 
MacBook Pro  
-mallit, joissa ei 
ole Touch Baria) 
ja MacBook Air, 
mukaan lukien 
tilauskokoonpanot 
(”tarjoukseen 
oikeuttava Mac”) 
 

Beats Solo3 Wireless  
(kiiltomusta/MNEN2, kiiltovalkoinen/MNEP2, 
hopea/MNEQ2, kulta/MNER2, 
ruusukulta/MNET2, (Product)RED/MP162, 
mattamusta/MP582, mattahopea/MR3T2, 
mattakulta/MR3Y2, Pop indigo/MRRF2, 
Pop magenta/MRRG2, Pop sininen/MRRH2, 
Pop violetti/MRRJ2) 

299,95 € 
 

Powerbeats3 Wireless  	
(musta/ML8V2, valkoinen/ML8W2, 
Pop indigo/MREQ2, Pop magenta/MRER2, 
Pop sininen/MRET2, Pop violetti/MREW2) 

199,95 € 
 

BeatsX  	
(musta/MLYE2, valkoinen/MLYF2, 
sininen/MLYG2, harmaa/MNLV2, 
mattahopea/MR3J2, mattakulta/MR3L2) 

149,95 € 
 



 

 

iPad 
iPad Pro 
(”tarjoukseen 
oikeuttava iPad”) 

Beats Solo3 Wireless  
(kiiltomusta/MNEN2, kiiltovalkoinen/MNEP2, 
hopea/MNEQ2, kulta/MNER2, 
ruusukulta/MNET2, (Product)RED/MP162, 
mattamusta/MP582, mattahopea/MR3T2, 
mattakulta/MR3Y2, Pop indigo/MRRF2, 
Pop magenta/MRRG2, Pop sininen/MRRH2, 
Pop violetti/MRRJ2) 
Powerbeats3 Wireless  	
(musta/ML8V2, valkoinen/ML8W2, 
Pop indigo/MREQ2, Pop magenta/MRER2, 
Pop sininen/MRET2, Pop violetti/MREW2) 

199,95 € 
 

BeatsX  	
(musta/MLYE2, valkoinen/MLYF2, 
sininen/MLYG2, harmaa/MNLV2, 
mattahopea/MR3J2, mattakulta/MR3L2) 

149,95 € 

 
 
Kunnostetut tuotteet ja avatussa pakkauksessa palautetut tuotteet, jotka myydään sellaisenaan, 
eivät oikeuta tähän tarjoukseen. 
 
TARJOUKSEEN OIKEUTETUT OSTAJAT: Opettajat, henkilökunnan jäsenet, opiskelijat ja 
vanhemmat ovat oikeutettuja tähän tarjoukseen seuraavasti (”tarjoukseen oikeutettu ostaja”):  
 

 
 
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 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 

Ollakseen oikeutettu hyödyntämään Apple Store for Education -verkkokaupan 
koulutusalan hintoja asiakkaan on joko oltava rekisteröity opiskelija, jolla on 
voimassaoleva opiskelijakortti tai tämän on toimittava opettajana tai luennoitsijana 
oppilaitoksessa. Tuote on lisäksi hankittava omaan käyttöön tai omaa opetusta varten 
taikka tutkimustarkoitukseen. 
Applella on oikeus milloin tahansa vaatia näyttöä asiakkaan oikeudesta tehdä hankintoja 
tämän sopimuskohdan perusteella. Apple pidättää itsellään oikeuden peruuttaa 
asiakkaan tilaus yksinomaisesta harkinnastaan, mikäli Apple katsoo, ettei asiakas ole 
opiskelija, opettaja tai luennoitsija ja/tai että asiakas ei hanki Tuotetta omaan käyttöönsä 
tai opetus- tai tutkimustarkoituksiin. Apple ilmoittaa asiakkaalle, mikäli se peruuttaa 
tilauksen edellä mainitulla perusteella. Kaikki asiakkaan maksamat maksut palautetaan. 



 

 

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.  
 
© 2018 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. 
 


