
Правила и услови 
 
 
- Организатор на оваа кампања, како и продавач на производите и услугите 

поврзани со оваа понуда е pple Distribution International Limited, со главно место на 
деловна активност во Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill , Корк, Република Ирска 
(„Apple“) 

- Комуникацијата на понудата се врши преку iSTYLE со улога на информирање на 
потрошувачот за сите понуди на Apple услуги (Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ 
и Apple iCloud) понуда на организаторот. 

- Понудата се спроведува во согласност со правилата и условите на Apple, кои се 
задолжителни за сите учесници. Секој кој учествува во оваа промотивна кампања 
се согласува со одредбите на овие услови и со учеството во кампањата потврдува 
дека го прочитал документот и го прифатил во целост. Регулативата е достапна 
бесплатно и може да се консултира на веб-страницата www. Istyle.eu, во 
продавниците на iSTYLE и во седиштето на организаторот наведен погоре. 

 
 
Оваа промотивна кампања се одвива на страницата-www.istyle.eu и во мрежата на 
продавници на iSTYLE . Промотивната кампања трае од 17.06.2022, 12:00 часот по 
локално време до 31.05.2023 23:59 часот. 
 
Механизам на КАМПАЊА 
 
Понудата е достапна за клиентите на iSTYLE – стари и нови. Новите клиенти треба да се 
претплатат на билтенот на iSTYLE за да можат да ја откупат понудата. 
Бесплатен пробен период може да се понуди на секоја од услугите наведени погоре 
или на сите, за време на кампањата преку онлајн платформата www.istyle.eu 
 
Клиентот ќе добие шифра која му дава бесплатен пристап за одреден временски 
период, како што следува: 
 
За нови клиенти, тоа е 3 месечна понуда. За клиентите кои се враќаат (оние кои 
претходно биле претплатени на една од услугите, но во меѓувреме ја затвориле 
претплатата), тие ќе ги исполнуваат условите само за понудата за код —> ова може да 
го замислите како „до 3 месеци бесплатно“ за сите клиенти 
 
Arcade = 1+2 милиони (3 месеци нови претплатници, 2 месеци за повратници) 
iCloud+ = 3M (3 месеци од 50 GB за секого) 
 
Кодовите треба да се искориста до 1 месец откако клиентите ќе ги добијат. 
 
Кодот за пристап до понудата е промотивен код и не е наменет за препродажба, нема 
готовинска вредност и нема да се замени во случај на загуба или кражба. 
Apple Inc. Или iSTYLE нема да биде одговорен за обезбедување на какви било услуги за 
поддршка на клиентите поврзани со промотивниот код, освен услугите за поддршка 
што ги обезбедува Apple за стандардни и/или редовни корисници на услуги на Apple. 



 
Apple го задржува правото да ги деактивира и/или прекине во секое време, целосно 
или делумно, кодовите за претплата и врските со кодови. 
 
Со цел да се избегне каква било нејаснотија, дистрибуцијата на шифрите за врски 
и/или шифрите за претплата опишани во овој документ не пренесува никакви права во 
врска со содржината достапна во Услугата на дистрибутерот 
  
Apple и/или неговите филијали, исто така, обезбедуваат IStyle Retail SRL го задржува 
правото да ги затвори сметките на Сопственикот или да бара алтернативни начини на 
плаќање доколку шифрите за претплата се добиени или користени со измама. 
За да ги откажете претплатите на Apple купени од клиентот, тој мора да ги следи 
чекорите опишани подолу. 
Повеќе детали можете да најдете овде: 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/  
 
 
Детали за програмата:  
https://www.apple.com/apple-arcade/ 
https://www.apple.com/icloud/ 
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