
Iskolakezdés 2019 
Használati feltételek 
 
Az arra jogosult vásárlók (a lentiekben meghatározott módon) az akcióban részt vevő Mac 
számítógép vagy iPad készülék Beats Studio3 Wireless fejhallgatóval, Beats Solo3 Wireless 
fülhallgatóval vagy BeatsX fülhallgatóval történő vásárlása esetén kedvezményben 
részesülhetnek az itt leírt feltételeknek megfelelően. 
 

Promóciós időszak: Az akció 2019. július 9-től 2019. október 17-ig tart (a továbbiakban: 
„promóciós időszak”) Magyarországon (a továbbiakban: „az akcióban részt vevő 
ország”). 
 
Az akcióban részt vevő helyek: Apple Store oktatási áruház és 06 80 983 824 (a 
továbbiakban külön-külön: „az akcióban részt vevő hely”). A (lentiekben meghatározott) 
akciós és a promóciós termékeket az akcióban részt vevő országban, az akcióban részt 
vevő helyeken kell megvásárolni. Az ajánlat kizárólag azokra a vásárlásokra érvényes, 
amelyek esetében a vásárlás és a kézbesítés országa az akcióban részt vevő egyazon 
ország. Az akció a promóciós időszak alatt az akcióban részt vevő helyekről megrendelt, de 
a promóciós időszak lejárta után kiszállított akciós és promóciós termékekre is érvényes. 

 
AZ AJÁNLAT: Azok a jogosult vásárlók, akik a promóciós időszak alatt ugyanazon tranzakció 
keretében akciós és promóciós terméket vásárolnak, az összesített vételárból a lentiek szerint 
promóciós kedvezményben részesülnek. A promóciós kedvezmény összegével a vásárlás 
időpontjában azonnal csökkentjük a vételárat. A promóciós termék nem minősül ajándéknak. Az 
ajánlat érvényessége a vásárlási tranzakció létrejöttével lejár.  
 

Termék-
kategória 

Akciós 
termékek Promóciós termékek Promóciós 

kedvezmény 

Mac 

iMac, 
iMac Pro, 
MacBook Pro 
és 
MacBook Air, 
beleértve e 
termékek 
egyedileg 
konfigurált 
változatait is 
(a 
továbbiakban 
külön-külön: 
„akciós Mac”) 

Beats Studio3 Wireless (szürke/MTQY2, 
matt fekete/MQ562, merész fekete-
piros/MRQ82, piros/MQD02, 
fehér/MQ572, kék/MQCY2, 
éjfekete/MTQW2, árnyszürke/MQUF2, 
sivatagi homok/MTQX2 és 
kristálykék/MTU02 színben) 

109,990.00 Ft 

Beats Solo3 Wireless  
(Club sárga/MV8U2, Club fehér/MV8V2, 
Club piros/MV8T2 és Club 
tengerészkék/MV8W2 színben) 

69,990.00 Ft 

BeatsX  (fekete/MTH52 és 
szaténezüst/MTH62 színben) 34,990.00 Ft 

 



iPad 
iPad Pro és 
iPad Air  (egy 
„akciós iPad”) 

Beats Studio3 Wireless (szürke/MTQY2, 
matt fekete/MQ562, merész fekete-
piros/MRQ82, piros/MQD02, 
fehér/MQ572, kék/MQCY2, 
éjfekete/MTQW2, árnyszürke/MQUF2, 
sivatagi homok/MTQX2 és 
kristálykék/MTU02 színben) 
Beats Solo3 Wireless  
(Club sárga/MV8U2, Club fehér/MV8V2, 
Club piros/MV8T2 és Club 
tengerészkék/MV8W2 színben) 

69,990.00 Ft 

BeatsX  (fekete/MTH52 és 
szaténezüst/MTH62 színben) 34,990.00 Ft 

 
Az akció a felújított termékekre és a felbontott dobozban visszaküldött, felújítás nélkül 
értékesített termékekre nem terjed ki. 
 
JOGOSULT VÁSÁRLÓK: Az Apple Store oktatási áruházban a következő magánszemélyek – 
oktatók, dolgozók, diákok és szülők – vásárolhatnak (a továbbiakban külön-külön: „jogosult 
vásárló”):   

• Bármely oktatási intézmény alkalmazottai – az összes magyarországi állami és 
magánintézmény minden alkalmazottja jogosult a vásárlásra.   

• Felsőoktatási intézmények hallgatói – azok a diákok, akik vagy felvételt nyertek bármely 
magyarországi felsőoktatási intézménybe, vagy ezen intézmények aktív hallgatói, 
jogosultak a vásárlásra.   

• Felsőoktatási intézmények hallgatóinak szülei – a gyermekük nevében vásárló szülők 
jogosultak a vásárlásra, amennyiben gyermekük jelenleg egy magyarországi állami vagy 
magánfenntartású felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy oda felvételt nyert.   

 

Az ajánlat a 13 hüvelykes MacBook Air (2017) A1466-os modelljére nem terjed ki. Az Apple Store 
oktatási áruház nem használható intézményi vásárlásra, illetve továbbértékesítésre. 
 
A TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSÉVEL ÉS KICSERÉLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK: A 
visszaküldésre és a kicserélésre annak az akcióban részt vevő helynek a szabályzata vonatkozik, 
ahol a terméket vásárolták. Ha az akciós terméket visszaküldik vagy nem akciós termékre 
cserélik, a promóciós terméket is vissza kell küldeni, máskülönben a promóciós kedvezmény 
összegét megfelelően levonjuk a visszaküldött vagy kicserélt termék után járó visszatérítés 
összegéből, a fennmaradó különbözetet pedig a jogosult vásárlónak kell megtérítenie. Ha a 
promóciós terméket egy olyan promóciós termékre cserélik, amelynek teljes kiskereskedelmi ára 
meghaladja az eredeti promóciós kedvezmény összegét, a különbözetet a jogosult vásárlónak 
kell megfizetnie. Ha a promóciós terméket egy olyan promóciós termékre cserélik, amelynek 
teljes kiskereskedelmi ára alacsonyabb az eredeti promóciós kedvezmény összegénél, a 
különbözetet nem számítjuk be a jogosult vásárló által fizetendő összegbe.  
 
A PROMÓCIÓRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK: Az ajánlat csak a promóciós időszakban és 
csak a készlet erejéig tart. Az ajánlat az akciós termékek, a promóciós termékek és a promóciós 
termékek színváltozatainak elérhetőségétől függ. Az Apple bármikor, bármilyen okból 



megszüntetheti az ajánlatot. Akciós Mac vásárlása esetén egy jogosult vásárló legfeljebb 1 (egy) 
promóciós terméket igényelhet a promóció keretében. Akciós iPad vásárlása esetén egy jogosult 
vásárló legfeljebb 1 (egy) promóciós terméket igényelhet a promóció keretében. A vásárlónak a 
vásárlást megelőzően igazolnia kell, hogy teljesíti a fenti, jogosult vásárlókra vonatkozó 
feltételeket. Viszonteladók, állami és kormányzati intézmények, nonprofit szervezetek, oktatási 
intézmények, valamint nagyvállalati és üzleti vásárlók nem vehetik igénybe a kedvezményeket, 
az Apple pedig fenntartja a jogot, hogy az ilyen vásárlók vásárlását visszamondja. Ha az Apple 
megállapítja, hogy Ön részt vett a promócióban, de nem jogosult vásárló, az Apple megfizetteti 
Önnel a promóciós kedvezmény kapott összegét.  

 
EGYÉB KORLÁTOZÁSOK: Az ajánlat nem érvényes azokon a helyeken, ahol azt a jogszabályok 
tiltják vagy korlátozzák. Ez az ajánlat összevonható az Apple bármely más, egyéni 
végfelhasználók számára létrehozott, ugyanabban a promóciós időszakban és az akcióban részt 
vevő helyeken érvényes akcióival, a jelen promóció, valamint az említett Apple-promóció(k) 
feltételeinek és korlátozásainak megfelelően. Az Apple semmilyen felelősséget nem vállal az 
akciós, illetve promóciós termékek elvesztéséért, megsemmisüléséért, illetve ellopásáért. Az 
Apple a megadott adatokat felhasználhatja a https://www.apple.com/legal/privacy/hu/ oldalon 
megtalálható adatvédelmi szabályzatának megfelelően. Az Apple fenntartja annak jogát, 
hogy a jelen akció általános szerződési feltételeit előzetes értesítés nélkül módosítsa, 
illetve az akciót bármikor előzetes értesítés nélkül megszüntesse.  
 
© 2019 Apple Inc. Minden jog fenntartva. Az Apple és az Apple embléma az Apple Inc. bejegyzett 
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az ebben az üzenetben szereplő minden 
egyéb védjegy az Apple Inc. tulajdona, vagy adott esetben az illető cégek védjegye. 
 


