
فعالية Apple للتسوق 2019
الشروط واألحكام

يســتطيع الــعمالء الــحصول عــلى بــطاقــة هــدايــا Apple Store عــند شــراء مــنتجات مــختارة مــن Apple. يســري الــعرض 
فـــــي مـــــتاجـــــر Apple Store، وعـــــبر Apple Online Store، ومـــــن خـــــالل االتـــــصال عـــــلى الـــــرقـــــم 8000 444 0396 
للمشتريات التي تتم بدءاً من 29 نوفمبر 2019 وانتهاًء في 2 ديسمبر 2019، وفقاً للشروط واألحكام الواردة بموجبه.

فـترة الـعرض: يسـري الـعرض مـن 29 نـوفـمبر 2019 وحـتى 2 ديـسمبر 2019 ("فـترة الـعرض")، فـي 
اإلمارات العربية املتحدة ("البلد املستوفي للشروط").

 ،Apple Online Store ومتجــــر ،Apple Store املـــواقـــع املســـتوفـــية للشـــروط: مــــواقــــع مــــتاجــــر
وعـــلى الـــرقـــم 8000 444 0396 (يـــشار إلـــى كـــل مـــنها بـــاســـم "مـــوقـــع مســـتوٍف للشـــروط"). يـــجب شـــراء 
املـنتجات املسـتوفـية للشـروط واملـنتجات الـخاضـعة لـلعرض (عـلى الـنحو املحـدد أدنـاه) مـن مـوقـع مسـتوفٍ 
للشـروط فـي الـبلد املسـتوفـي للشـروط. ال تسـتوفـي الشـروط إال عـمليات الشـراء والـتوصـيل الـتي تـتم داخـل 
الــبلد املســتوفــي للشــروط نــفسه. طــلبات املــنتجات املســتوفــية للشــروط واملــنتجات الــخاضــعة لــلعرض الــتي 
تُـقدم فـي مـوقـع مسـتوٍف للشـروط خـالل فـترة الـعرض، وتُـشحن بـعد نـهايـة فـترض الـعرض، تُـعتبر مسـتوفـية 

للشروط.

الـعرض: يــحق لــلعمالء الــذيــن يشــترون مــنتجاً مســتوفــياً للشــروط خــالل فــترة الــعرض الــحصول عــلى تــخفيض مــساٍو لــقيمة 
املــنتج الــخاضــع لــلعرض (وفــقاً لــعملية الشــراء، كــما هــو مــوضــح أدنــاه) فــي ثــمن املــنتج املســتوفــي للشــروط. املــنتج الــخاضــع 
لـــلعرض، والـــذي فـــي كـــل حـــالـــة مـــن الـــحاالت ســـيكون بـــطاقـــة هـــدايـــا Apple Store، لـــيس "هـــديـــة". تـــنتهي صـــالحـــية هـــذا 

العرض فور اكتمال عملية الشراء. 

فئة املنتجات املستوفية للشروط
املنتجات املستوفية للشروط

املنتج الخاضع للعرض

 فئة املنتجات
املستوفية للشروط

املنتج الخاضع للعرضاملنتجات املستوفية للشروط

Mac
 MacBook Proو ،iMac Proو ،iMac

مقاس 13 إنش، بما في ذلك املوديالت 
التي يتم إعدادها بحسب الطلب

AED 800 بقيمة Apple Store بطاقة هدايا

Mac
MacBook Air، بما في ذلك املوديالت 

التي يتم إعدادها بحسب الطلب
AED 400 بقيمة Apple Store بطاقة هدايا

iPadiPad ProAED 400 بقيمة Apple Store بطاقة هدايا

iPadiPad miniو ،iPad AirAED 200 بقيمة Apple Store بطاقة هدايا
iPhone (من دون 
شريحة SIM فقط)

 ،iPhone 8و ،iPhone XR
iPhone 8 PlusوAED 200 بقيمة Apple Store بطاقة هدايا

Apple WatchApple Watch Series 3AED 100 بقيمة Apple Store بطاقة هدايا

AirPods
AirPods مع علبة الشحن الالسلكي، 

بطاقة هدايا Apple Store بقيمة AED 100وAirPods مع علبة الشحن

Apple TVApple TV 4Kو ،Apple TV HDAED 100 بقيمة Apple Store بطاقة هدايا

Beats
سماعات الرأس الالسلكية 

 Beats Studio3
AED 400 بقيمة Apple Store بطاقة هدايا



املـنتجات املُجـددة، واملـنتجات املـباعـة عـند نـهايـة فـترتـها الـعمريـة، واملـنتجات املُعادة بـعد فـتح الـعلبة والـتي تـباع عـلى حـالـتها، 
ال تستوفي شروط هذا العرض. 

 
اإلجـراءات املـتعلقة بـإعـادة املـنتج واسـتبدالـه: تـخضع املـنتجات املـعادة أو املسـتبدلـة إلـى سـياسـة املـوقـع املسـتوفـي 
للشــروط الــذي تــم الشــراء مــنه. يــجب إعــادة بــطاقــة هــدايــا Apple Store الــتي تــم اســتالمــها عــند شــراء املــنتج املســتوفــي 
للشـروط مـع ذلـك املـنتج املسـتوفـي للشـروط السـترداد قـيمة الشـراء بـالـكامـل. فـي حـالـة فـقد بـطاقـة هـدايـا Apple Store أو 
عـــدم إرجـــاعـــها أو اســـتبدالـــها، تـــخصم الـــقيمة األصـــلية الـــكامـــلة لـــبطاقـــة هـــدايـــا Apple Store مـــن عـــملية اســـتبدال املـــنتج 

املستوفي للشروط أو املبلغ املُسترد. 

قــيود الــعرض الــترويــجي: يســــري هــــذا الــــعرض أثــــناء فــــترة الــــعرض الــــترويــــجي فــــقط، وحــــتى نــــفاد املخــــزون. تــــخضع 
املــنتجات املســتوفــية للشــروط ومــنتجات الــعرض لــلتوفــر. لــكل فــئة مــن فــئات املــنتجات املســتوفــية للشــروط يــجوز لــكل مشــترٍ 
الـحصول عـلى مـنتجني (2) فـقط خـاضـعني لـلعرض خـالل فـترة الـعرض هـذه. يـجب أن تـكون مشـتريـاً مـن فـئة املسـتخدمـني 
الـنهائـيني مـن األفـراد لـلحصول عـلى هـذا الـعرض. ال تـتحقق شـروط هـذا الـعرض فـي املـوزعـني، والـهيئات الـعامـة، والـهيئات 
الــحكومــية، واملــنظمات غــير الــهادفــة لــلربــح، واملــؤســسات الــتعليمية، واملشــتريــن الــتابــعني لــفئة الــتعليم، واملشــتريــن الــتابــعني 
للشـركـات، واملشـتريـن الـتابـعني لـفئة األعـمال، وتـحتفظ Apple بـحقها فـي إلـغاء املشـتريـات الـتي يجـريـها املشـترون مـن هـذه 
 Apple أنـك شـاركـت فـي هـذا الـعرض ولـكنك لـم تـكن مسـتوفـياً للشـروط ألي سـبب، سـتطلب مـنك Apple الـفئات. إذا قـررت
إعـــادة املـــنتج الـــخاضـــع لـــلعرض، أو ســـتطلب اســـترداد قـــيمة املـــنتج الـــخاضـــع لـــلعرض مـــنك. ال تـــتحقق شـــروط هـــذا الـــعرض 
الــترويــجي فــي عــمليات شــراء املــنتجات املســتوفــية للشــروط الــتي تــتم عــبر أي قــناة غــير املــواقــع املســتوفــية للشــروط. يــخضع 
apple.com/legal/giftcards/applestore/ راجــــع ،Apple Store الــــعرض لشــــروط وأحــــكام بــــطاقــــات هــــدايــــا

ae. قد يتطلب اختيار العرض إعداداً شخصياً ملنتجك املستوفي للشروط في وقت الشراء. 

قــيود أخــرى: يـــكون هـــذا الـــعرض مـــلغياً فـــي حـــالـــة حـــظره أو تـــقييده بـــموجـــب الـــقانـــون. ال تتحـــمل Apple مـــسؤولـــية أي 
خـــــسارة أو تـــــلف أو ســـــرقـــــة تـــــلحق بـــــمنتجك املســـــتوفـــــي للشـــــروط أو مـــــنتجك الـــــخاضـــــع لـــــلعرض. قـــــد تســـــتخدم Apple أي 
 .apple.com/privacy مــــعلومــــات مــــقدمــــة وفــــقاً لــــسياســــات الــــخصوصــــية الــــتابــــعة لــــها واملــــنشورة عــــلى اإلنــــترنــــت عــــلى
تــحتفظ Apple بــالــحق فــي تــغيير شــروط هــذا الــعرض وأحــكامــه مــن دون إشــعار، أو تــعديــل أو إنــهاء هــذا الــعرض فــي أي 

وقت من دون إشعار.  

الـــعالمـــة الـــتجاريـــة وجـــميع الـــحقوق مـــحفوظـــة. © Apple Inc. 2019. تُـــعد Apple وشـــعار Apple عـــالمـــتني تـــجاريـــتني 
لشــركــة .Apple Inc مسجــلتني فــي الــواليــات املتحــدة وبــلدان أخــرى. جــميع الــعالمــات األخــرى الــواردة فــي هــذه الــرســالــة 

مملوكة لشركة .Apple Inc أو قد تكون عالمات تجارية للشركات املالكة لها.

Beats

سماعات الرأس الالسلكية 
Beats Solo3، وسماعات 

Powerbeats Pro، وسماعات األذنين 
Beats Powerbeats3 الالسلكية

AED 200 بقيمة Apple Store بطاقة هدايا

http://apple.com/legal/giftcards/applestore/ae
http://apple.com/legal/giftcards/applestore/ae
http://apple.com/ae-ar/privacy

