Podmínky použití
Organizátorem této kampaně a zároveň prodejcem produktů a služeb souvisejících s touto
nabídkou je společnost Apple Distribution International Ltd. se sídlem na adrese Hollyhill
Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (,,Apple”).
Komunikace nabídky probíhá prostřednictvím společnosti iSTYLE, jejíž úkolem je informovat
spotřebitele o všech nabídkách služeb Apple ( Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ a Apple
iCloud), které organizátor nabízí.
Nabídka probíhá v souladu s podmínkami společnosti Apple, které jsou pro všechny
účastníky závazné. Každý, kdo se účastní této propagační kampaně, souhlasí s ustanoveními
těchto podmínek a svou účastí v kampani potvrzuje, že se s dokumentem seznámil a v plném
rozsahu jej přijímá. Tento dokument je k dispozici zdarma a je k nahlédnutí na internetových
stránkách www.istyle.cz, v prodejnách iSTYLE a ve výše uvedeném sídle pořadatele.
Tato propagační kampaň probíhá na stránkách www.istyle.cz a v síti prodejen iSTYLE.
Propagační kampaň probíhá od 17.06.2022, 12:00 místního času do 31.05.2023 23:59.
Mechanismus KAMPANĚ
Nabídka platí pro stávající i nové zákazníky iSTYLE. Noví zákazníci se musí přihlásit k odběru
newsletteru iSTYLE, aby mohli nabídku využít.
Během kampaně lze prostřednictvím online platformy www.istyle.cz nabídnout bezplatnou
zkušební verzi každé z výše uvedených služeb. Zákazník obdrží kód, který mu umožní
bezplatný přístup k níže uvedeným službám po určitou dobu:
Pro nové zákazníky se jedná o nabídku na 3 měsíce. Pro vracející se zákazníky ( ty, kteří již
dříve měli předplacenou některou ze služeb, ale mezitím předplatné ukončili), budou mít
nárok pouze na nabídku kódu -> můžete si to představit jako "až 3 měsíce zdarma" pro
všechny zákazníky
•
•
•
•

Apple Music = 3 měsíce noví předplatitelé, 2 měsíce vracející se
Arcade = 3 měsíce noví předplatitelé, 2 měsíce vracející se
iCloud+ = 3 měsíce 50 GB pro všechny
TV+ = 3 měsíce pro všechny

Kódy je třeba uplatnit do 1 měsíce poté, co je zákazníci obdrží.
Nabízený přístupový kód je propagační kód a není určen k dalšímu prodeji, nemá žádnou
peněžní hodnotu a v případě ztráty nebo krádeže nebude nahrazen.
Společnost Apple Inc. ani společnost iSTYLE neodpovídají za poskytování služeb zákaznické
podpory souvisejících s propagačním kódem, kromě služeb podpory poskytovaných
společností Apple standardním a/nebo běžným uživatelům služeb společnosti Apple.

Společnost Apple si vyhrazuje právo předplatitelské kódy a odkazy na kódy kdykoli zcela
nebo částečně deaktivovat a/nebo ukončit jejich platnost.
Aby se předešlo jakýmkoli nejasnostem, distribuce kódů odkazů a/nebo kódů předplatného
popsaných v tomto dokumentu nepředává distributorovi žádná práva týkající se obsahu
dostupného ve službě
Společnost Apple a/nebo její přidružené společnosti rovněž poskytují IStyle Retail S.R.L.
vyhradit právo zrušit účty držitelů nebo požadovat alternativní formy platby, pokud budou
předplatitelské kódy získány nebo použity podvodným způsobem.
Pro zrušení zakoupených předplatných Apple musí zákazník postupovat podle níže
popsaných kroků.
Další podrobnosti naleznete zde: https://support.apple.com/en-us/HT202039
https://www.apple.com/za/legal/internet-services/itunes/ww/
https://www.apple.com/za/legal/internet-services/itunes/ww/
Podrobnosti o programu:
https://www.apple.cz/apple-music
https://www.apple.cz/apple-tv-plus
https://www.apple.cz/apple-arcade
https://www.apple.cz/icloud

