
Apples Superkjøpdager 2019 
Vilkår 
 
Kunder mottar et Apple Store-gavekort når de kjøper utvalgte Apple-produkter. Tilbudet 
er gyldig ved kjøp mellom 29. november og 2. desember 2019 i Apple Online Store og på 
telefon 240 55 187, og er underlagt vilkårene som nevnes her. Dette tilbudet kan ikke 
kombineres med utdannings- eller bedriftspriser. 
 
 
 

Kampanjeperiode: Kampanjen varer fra 29. november 2019 til 2. desember 
2019 («kampanjeperioden») i Norge («kvalifisert land»). 
 
Kvalifiserte utsalgssteder: Apple Online Store og 240 55 187 (begge er 
«kvalifiserte utsalgssteder»). Kvalifiserte produkter og kampanjeprodukter (som 
definert nedenfor) må kjøpes fra et kvalifisert utsalgssted i det kvalifiserte landet. 
Kun bestillinger som legges inn og leveres i samme kvalifiserte land, er gyldige. 
Bestillinger av kvalifiserte produkter og kampanjeprodukter fra et kvalifisert 
utsalgssted i kampanjeperioden, som sendes etter kampanjeperioden, er gyldige. 

 
TILBUDET: Kunder som kjøper et kvalifisert produkt i løpet av kampanjeperioden, kan 
motta en rabatt på det kvalifiserte produktet som tilsvarer verdien av kampanjeproduktet 
(avhengig av kjøp, som angitt). Kampanjeproduktet, i hvert tilfelle et Apple Store-
gavekort, er ikke en «gave». Dette tilbudet utløper når transaksjonen er gjennomført.  
 

Kvalifisert produktkategori 
Kvalifiserte produkter 

Kampanjeprodukt 
 

 
Kvalifisert 

produktkategori 
 

Kvalifiserte produkter 
 

Kampanjeprodukt 
 

Mac 
iMac, iMac Pro, MacBook Pro (13 
tommer), inkludert tilpassede 
versjoner 

kr 1840 Apple Store-gavekort 

Mac MacBook Air, inkludert tilpassede 
versjoner kr 920 Apple Store-gavekort 

iPad iPad Pro kr 920 Apple Store-gavekort 

iPad iPad Air og iPad mini kr 460 Apple Store-gavekort 

iPhone (kun uten 
SIM) 

iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 
Plus kr 460 Apple Store-gavekort 

Apple Watch Apple Watch Series 3 kr 230 Apple Store-gavekort 

AirPods AirPods med trådløst ladeetui og kr 230 Apple Store-gavekort 



AirPods med ladeetui 

Apple TV Apple TV HD, Apple TV 4K kr 230 Apple Store-gavekort 

Beats 
 

Beats Studio3 Wireless-
hodetelefoner 
 

kr 920 Apple Store-gavekort 
 

Beats  Beats Solo3 Wireless-
hodetelefoner kr 460 Apple Store-gavekort 

Beats Powerbeats Pro kr 460 Apple Store-gavekort 

Beats  Beats Powerbeats3 Wireless-
øretelefoner kr 460 Apple Store-gavekort 

 
Renoverte produkter, produkter som har nådd slutten av levetiden, og returnerte 
produkter som er tatt ut av esken og selges «som de er», er ikke kvalifisert for dette 
tilbudet.  
 
FREMGANGSMÅTER VED RETUR OG BYTTE AV PRODUKTER: Returer og bytter er 
underlagt retningslinjene til det kvalifiserte utsalgsstedet hvor kjøpet ble gjennomført. 
Apple Store-gavekort som mottas ved kjøp av kvalifiserte produkter, må returneres med 
det aktuelle kvalifiserte produktet for å få en full refusjon for kjøpet. Hvis Apple Store-
gavekortet er mistet, ikke returneres eller har blitt innløst, trekkes den opprinnelige 
verdien for Apple Store-gavekortet fra byttet av eller refusjonen for det kvalifiserte 
produktet.  
 
KAMPANJEBEGRENSNINGER: Tilbudet er kun gyldig i kampanjeperioden, så lenge 
beholdningen rekker. Det forutsetter at de kvalifiserte produktene og 
kampanjeproduktene er tilgjengelige. Kun to (2) kampanjeprodukter kan kjøpes per 
person for hver kvalifiserte produktkategori i løpet av kampanjeperioden. Kjøperen må 
være en individuell sluttbruker av produktet for at kampanjetilbudet skal gjelde. 
Forhandlere, offentlige og statlige organer, veldedige organisasjoner, 
undervisningsinstitusjoner, utdanningsinnkjøpere, bedrifter og småbedrifter er ikke 
kvalifiserte, og Apple forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger fra slike kjøpere. 
Dersom Apple avgjør at du benyttet deg av kampanjen, men av noen grunn ikke var 
kvalifisert, vil Apple kreve retur av kampanjeproduktet eller tilbakebetaling av verdien for 
kampanjeproduktet. Kjøp av kvalifiserte produkter som foretas via andre kanaler enn et 
kvalifiserende utsalgssted, kvalifiserer ikke for dette kampanjetilbudet. Underlagt 
vilkårene for Apple Store-gavekort, som du kan lese på 
apple.com/legal/giftcards/applestore/no. Det kan være nødvendig med personlig 
oppsett av det kvalifiserte produktet på kjøpstidspunktet. 
 
ANDRE BEGRENSNINGER: Dette tilbudet gjelder ikke der det er forbudt eller begrenses 
av lovgivning. Apple er ikke ansvarlig for tap, ødeleggelse eller tyveri av det kvalifiserte 
produktet eller kampanjeproduktet. I henhold til Apples retningslinjer for personvern, som 
du kan lese på apple.com/no/privacy,  står Apple fritt til å bruke alle opplysninger som 
gis. Apple forbeholder seg retten til å endre vilkårene for denne kampanjen uten varsel, 
og å endre eller avslutte denne kampanjen når som helst og uten varsel.  
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