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Hüküm ve Koşullar 
 
(Aşağıda tanımlanan) Koşullara Uygun Müşteriler, bu belgede belirtilen hüküm ve koşullara tabi 
olmak üzere, Kampanya Dahilinde bir Mac veya Kampanya Dahilinde bir iPad ile AirPods ve Şarj 
Kutusu, AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu veya AirPods Pro satın aldıklarında Kampanya 
İndirimi’nden yararlanabilirler. 
 

Kampanya Dönemi: Kampanya Türkiye’de (“Kampanya Dahilindeki Ülke”), 9 Temmuz 
2020 tarihinde başlar ve 29 Ekim 2020’de biter (“Kampanya Dönemi”). 
 
Kampanya Dahilindeki Yerler: Apple Store konumları, Eğitim için Apple Store ve 0800 
448 829 873 (her biri “Kampanya Dahilindeki Yer” olarak adlandırılır). (Aşağıda 
tanımlanan) Kampanya Dahilindeki Ürünler ve Promosyon Ürünleri, Kampanya Dahilindeki 
Ülkelerde bulunan bir Kampanya Dahilindeki Yer’den satın alınmalıdır. Yalnızca aynı 
Kampanya Dahilindeki Ülke içinde yapılan satın alma ve teslimat işlemleri koşullara 
uygundur. Kampanya Dönemi boyunca bir Kampanya Dahilindeki Yer’den verilen ve 
Kampanya Dönemi sona erdikten sonra gönderilen Kampanya Dahilindeki Ürün ve 
Promosyon Ürünü siparişleri koşullara uygundur. 

 
TEKLİF: Kampanya Dönemi boyunca tek bir işlemde bir Kampanya Dahilindeki Ürün ve bir 
Promosyon Ürünü satın alan Koşullara Uygun Müşteriler, birleşik satın alma işleminde aşağıda 
belirtilen şekilde bir Kampanya İndirimi’nden yararlanacaktır. Kampanya İndirimi satın alma 
sırasında işleme anında uygulanır. Promosyon Ürünü “hediye” değildir. Satın alma işlemi 
tamamlandığında teklifin süresi dolar.  
 

Ürün 
Kategorisi 

Kampanya Dahilindeki 
Ürünler Promosyon Ürünü Kampanya 

İndirimi* 

Mac 

Siparişe göre 
yapılandırılan modeller 
dahil, iMac, iMac Pro, 
MacBook Pro ve 
MacBook Air (her biri 
“Kampanya Dahilindeki 
Mac”). 

AirPods ve Şarj Kutusu 1355,08 TL 

AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu 1355,08 TL 

AirPods Pro 1355,08 TL 

iPad 
iPad Pro  
(“Kampanya Dahilindeki 
iPad”) 

AirPods ve Şarj Kutusu 1355,08 TL 

AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu 1355,08 TL 

AirPods Pro 1355,08 TL 
 
* KDV dahil değildir. 
 
MacBook Air (13 inç 2019) bu kampanya dahilinde değildir. Yenilenmiş ürünler ve “olduğu gibi 
satılan” kutusu açık olarak iade edilmiş ürünler bu teklif için uygun değildir. 
 



KOŞULLARA UYGUN MÜŞTERİLER: Aşağıda belirtilen eğitimciler, çalışanlar, öğrenciler ve 
ebeveynler Apple Store’dan Eğitime özel fiyatlardan yararlanarak ürün satın alabilir (her biri 
“Koşullara Uygun Müşteri”):  
 
Bir eğitim kurumunun çalışanları - Türkiye'deki herhangi bir kamu veya özel eğitim 
kuruluşunun tüm çalışanları yararlanabilir. 
 
Yüksek öğretim öğrencileri -Türkiye’deki bir yüksek öğretim kurumuna devam eden veya 
kabul edilmiş olan öğrenciler yararlanabilir. 
 
Yüksek öğretim öğrencilerinin ebeveynleri - Kamu veya özel bir yüksek öğretim kurumuna 
devam eden veya kabul edilmiş olan öğrencilerin onlar adına alışveriş yapan ebeveynleri. 
 
Apple Store’dan Eğitime özel fiyatlardan yararlanarak kurumsal veya satış için alım yapılamaz. 
  
ÜRÜN İADELERİ VE DEĞİŞİMLERİYLE İLGİLİ PROSEDÜRLER: İade ve değişim işlemleri satın 
alma işleminin yapıldığı Kampanya Dahilindeki Yer’in politikalarına tabidir. Bir Kampanya 
Dahilindeki Ürün iade edilir veya kampanya dahilinde olmayan bir ürünle değiştirilirse, Promosyon 
Ürünü’nün de iade edilmesi gerekir; aksi halde Kampanya İndirimi iade veya değişim miktarından 
gerekli şekilde düşülecek ve kalan fark Koşullara Uygun Müşteri’den tahsil edilecektir. Bir 
Promosyon Ürünü başka bir Promosyon Ürünü ile değiştirildiğinde istenen ürünün tam perakende 
değeri orijinal Kampanya İndirimi’ni aşıyorsa, Koşullara Uygun Müşteri farkı ödemekten 
sorumludur. Bir Promosyon Ürünü başka bir Promosyon Ürünü ile değiştirildiğinde istenen ürünün 
tam perakende değeri orijinal Kampanya İndirimi’nden azsa, Koşullara Uygun Müşteri’ye fark için 
bir geri ödeme yapılmaz.  
 
KAMPANYA SINIRLAMALARI: Bu teklif yalnızca stoklar tükenene kadar ve Kampanya Dönemi 
boyunca geçerlidir. Kampanya Dahilindeki Ürünler, Promosyon Ürünleri ve Promosyon Ürünü 
renkleri stoklarla sınırlıdır. Apple bu teklifi herhangi bir nedenle istediği zaman sonlandırabilir. Bu 
kampanya kapsamında, Kampanya Dahilindeki Mac satın alımlarında her Koşullara Uygun Müşteri 
yalnızca bir (1) Promosyon Ürünü alabilir. Bu kampanya kapsamında, Kampanya Dahilindeki iPad 
satın alımlarında her Koşullara Uygun Müşteri yalnızca bir (1) Promosyon Ürünü alabilir. Satın alma 
işleminizden önce yukarıdaki Koşullara Uygun Müşteri şartlarını karşıladığınızı göstermeniz 
gerekir. Bayiler, kamu kurumları, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim 
kurumları, kurumsal amaçla satın alanlar ve şirket için satın alanlar bu kampanyadan yararlanamaz 
ve Apple, bu tür alıcıların satın alma işlemini iptal etme hakkını saklı tutar. Apple eğer Koşullara 
Uygun Müşteri olmadığınız halde bu kampanyaya katıldığınızı belirlerse, alınan Kampanya İndirimi 
miktarını tarafınızdan tahsil eder.  

 
DİĞER SINIRLAMALAR: Bu teklif, kanunlar tarafından yasaklanması veya sınırlanması 
durumunda geçersizdir. Bu teklif, kişisel son kullanıcı müşterilere yönelik, Kampanya Dahilindeki 
Yerler’de aynı promosyon döneminde sunulan, bu kampanya ve diğer benzer Apple kampanyaları 
için geçerli hüküm, koşul ve sınırlamalara tabi diğer Apple promosyonlarıyla birleştirilebilir. Ayrıca, 
Apple Kampanya Dahilindeki Ürününüzün veya Promosyon Ürününüzün kaybolmasından, tahrip 
olmasından veya çalınmasından sorumlu değildir. Apple, www.apple.com/tr/privacy adresinde 
online olarak bulunan tüm bilgileri gizlilik politikaları çerçevesinde kullanabilir.  
Apple, bu promosyonun Hüküm ve Koşullarını önceden haber vermeksizin değiştirme 
veya bu promosyonu önceden haber vermeksizin değiştirme ya da sonlandırma hakkını 
saklı tutar.  
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