
Pogoji uporabe 

Organizator te akcije, kot tudi prodajalec izdelkov in storitev, povezanih s to ponudbo, je 
Apple Distribution International Limited, s sedežem na naslovu Hollyhill Industrial Estate, 
Hollyhill, Cork, Republika Irska (v nadaljevanju “Apple”).


Komuniciranje ponudbe poteka preko iSTYLE d.o.o. (v nadaljevanju “iSTYLE”) katerega 
vloga je obveščanje potrošnika o vseh ponudbah storitev Apple (Apple Music, Apple 
Arcade, Apple TV + in Apple iCloud +).


Ponudba se izvaja v skladu z Apple pogoji, ki so obvezni za vse udeležence. Vsak, ki 
sodeluje v tej promocijski akciji, se strinja z določili teh pogojev in s sodelovanjem v akciji 
potrjuje, da je prebral dokument in ga v celoti sprejema. Uredba je na voljo brezplačno in 
je dostopna na spletni strani www.istyle.si, v trgovinah iSTYLE in na zgoraj navedenem 
sedežu organizatorja.


Ta promocijska akcija poteka na spletnem mestu www.istyle.si in v mreži trgovin iSTYLE. 
Promocijska akcija poteka od 17.6.2022 od 12:00 po lokalnem času do 31.5.2023, do 
23:59.


Mehanizmi KAMPANJE 

Ponudba je na voljo za stranke iSTYLE – stare in nove. Nove stranke se morajo naročiti na 
spletne novice iSTYLE, da lahko unovčijo ponudbo.


V času akcije je možno brezplačno preizkusno obdobje za vsako od zgoraj navedenih 
storitev ponuditi prek spletne platforme www.istyle.si.


Stranka prejme kodo, ki ji omogoča brezplačen dostop do storitev za določeno obdobje, 
kot sledi:


Za nove stranke velja 3-mesečna ponudba. Za stranke, ki se vračajo (tiste, ki so bile 
predhodno naročene na eno od storitev, a so medtem preklicale naročnino), bodo 
upravičene samo do ponudbe kod —> to si lahko predstavljate kot „do 3 mesece 
brezplačno“ za vse stranke


• 3 mesece brezplačnega dostopa do Apple Music in Apple Arcade, če še nikoli niste 
uporabljali ali preizkusili katere od naštetih storitev Apple pred začetkom akcije.


• 2 meseca brezplačnega dostopa do Apple Music in Apple Arcade, če ste že uporabljali 
navedene storitve Apple, vendar trenutno nimate aktivne naročnine in ste zato ponovni 
uporabnik.


• 3 mesece brezplačnega dostopa do Apple TV+ in iCloud+ za vse.

• Zgornje ponudbe niso na voljo za uporabnike, ki imajo trenutno aktivno naročnino.


Če koda ni aktivirana v 30 dneh po prejemu, koda poteče in je ni več mogoče uporabiti.


Kode je treba unovčiti do 1 meseca po tem, ko jih stranke prejmejo.


Koda za dostop do ponudbe je promocijska koda in ni namenjena nadaljnji prodaji, nima 
denarne vrednosti in se ne nadomesti v primeru izgube ali kraje.




Apple Inc. Ali iSTYLE ne bo odgovoren za zagotavljanje kakršnih koli storitev podpore 
strankam, povezanih s promocijsko kodo, razen podpornih storitev, ki jih Apple nudi 
standardnim in/ali običajnim uporabnikom storitev Apple.


Apple si pridržuje pravico, da kadar koli v celoti ali delno deaktivira in/ali prekine 
naročniške kode in povezave kod.


Da bi se izognili kakršni koli dvoumnosti, distribucija kod povezav in/ali naročniških kod, 
opisanih v tem dokumentu, distributerju ne prenaša nobenih pravic glede vsebine, ki je na 
voljo v storitvi.

 

Apple in/ali njegove podružnice ter iSTYLE d.o.o. imajo pravico zapreti račune lastnika ali 
zahtevati alternativne načine plačila, če so naročniške kode pridobljene ali uporabljene z 
goljufijo. 

Če želite preklicati naročnine Apple, sledite spodnjim korakom.


Dodatne podrobnosti najdete tukaj: 
https://support.apple.com/en-us/HT202039


https://www.apple.com/za/legal/internet-services/itunes/ww/


Podrobnosti o programu:

https://www.apple.com/apple-music/

https://www.apple.com/apple-tv-plus/

https://www.apple.com/apple-arcade/

https://www.apple.com/icloud/
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