
Felhasználási feltételek 

A kampány szervezője, valamint az ajánlathoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások 

értékesítője az Apple Distribution International Ltd. (székhelye: Hollyhill Industrial 

Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) (vagy annak jogutódja) (a továbbiakban: „Apple”). 

 Az ajánlat kommunikációja az iSTYLE Hungary Kft.-n keresztül történik (a 

továbbiakban: „iSTYLE”), akinek szerepe a fogyasztó tájékoztatása az Apple összes 

szolgáltatásajánlatáról (Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ és Apple iCloud+). 

Az ajánlat az Apple szerződési feltételeinek megfelelően történik, amelyek minden 

résztvevő számára kötelezőnek értendők. Bárki, aki jelen promóciós kampányban részt 

vesz, egyetért a jelen Szabályzatban foglaltakkal, és a kampányban való részvételével 

megerősíti, hogy a Szabályzatot elolvasta és azt teljes egészében elfogadta. A szabályzat 

ingyenesen elérhető és megtekinthető a www.istyle.hu oldalon, az iSTYLE üzletekben és 

a szervező fent megjelölt székhelyén. 

Ez a promóciós kampány a www.istyle.hu oldalon és az iSTYLE kiskereskedelmi 

üzlethálózatban zajlik. A promóciós kampány 2022.06.17., helyi idő szerint 12:00 órától 

2023.05.31. 23:59-ig tart. 

A KAMPÁNY Mechanizmusa 

Az ajánlat az iSTYLE meglévő és új ügyfelei számára érhető el. Az új ügyfeleknek fel kell 

iratkozniuk az iSTYLE hírlevelére, hogy beválthassák az ajánlatot. 

A kampány ideje alatt a www.istyle.hu online platformon keresztül a fent felsorolt 

szolgáltatások mindegyikéhez ingyenes próbaidőszak kínálható. 

Az Ügyfél egy kódot kap, amely egy bizonyos ideig ingyenes hozzáférést biztosít 

számára a szolgáltatásokhoz az alábbiak szerint: 

• 3 hónap ingyenes hozzáférés az Apple TV+ és Apple iCloud+ (50GB) 

szolgáltatáshoz, minden új és visszatérő felhasználó számára. 

 

• 3 hónap ingyenes hozzáférés az Apple Music és az Apple Arcade 

szolgáltatáshoz, amennyiben az ügyfél a kampány megkezdése előtt még 

soha nem vette igénybe vagy próbálta ki a felsorolt Apple szolgáltatásokat. 

 

• 2 hónap ingyenes hozzáférés az Apple Music és az Apple Arcade 

szolgáltatáshoz, amennyiben az ügyfél korábban már igénybe vette a 

felsorolt Apple szolgáltatásokat azonban jelenleg nem rendelkezik aktív 

előfizetéssel és így visszatérő felhasználó. 

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html


 

• A jelenleg aktív előfizetéssel rendelkező felhasználók számára a fenti 

ajánlatok nem igénybe vehetőek. 

 

• Ha a kódot a kézhezvételétől számított 30 napon belül nem aktiválják, a 

kód lejár, és többé nem használható. 

Az ajánlat hozzáférési kódja egy promóciós kód, és nem tovább értékesítésre szolgál, 

nincs készpénzértéke, és elvesztés vagy ellopás esetén nem pótolható. 

Az Apple vagy az iSTYLE nem vállal felelősséget a promóciós kóddal kapcsolatos 

ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtásáért, kivéve az Apple által a normál és/vagy 

szokásos Apple-szolgáltatások felhasználóinak nyújtott támogatási szolgáltatásokat. 

Az Apple fenntartja a jogot, hogy bármikor részben vagy egészben deaktiválja és/vagy 

megszüntesse az előfizetési kódokat és kódhivatkozásokat. 

A félreértések elkerülése érdekében a jelen dokumentumban leírt hivatkozási kódok 

és/vagy előfizetési kódok terjesztése nem ruházza át a Szolgáltatásban elérhető 

tartalomra vonatkozó jogokat a Forgalmazó számára. 

Az Apple-nek és/vagy leányvállalatainak, valamint az iSTYLE Hungary Kft.-nek joga van a 

Tulajdonos számláinak lezárására vagy alternatív fizetési módok kérésére, ha az 

Előfizetői kódokat csalárd módon szerzik meg vagy használják fel. 

Az ügyfél által megvásárolt Apple-előfizetések lemondásához kövesse az alábbi 

lépéseket.  

A programban résztvevő szolgáltatásokról bővebb információt az alábbi linkeken talál: 

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

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

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

https://www.apple.hu/icloud/ 

https://support.apple.com/en-us/HT202039
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