
Podmienky použitia

Organizátorom tejto kampane a zároveň predajcom produktov a služieb súvisiacich s touto 
ponukou je spoločnosť Apple Distribution International Ltd. so sídlom na adrese Hollyhill 
Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland („Apple“). 

Komunikácia ponuky prebieha prostredníctvom spoločnosti iSTYLE, ktorej úlohou je 
informovať spotrebiteľov o všetkých ponukách služieb Apple (Apple Music, Apple Arcade, 
Apple TV+ a Apple iCloud), ktoré organizátor ponúka. 

Ponuka prebieha v súlade s podmienkami spoločnosti Apple, ktoré sú pre všetkých 
účastníkov záväzné. Každý, kto sa zúčastňuje na tejto propagačnej kampani, súhlasí s 
ustanoveniami týchto podmienok a svojou účasťou v kampani potvrdzuje, že sa s 
dokumentom oboznámil av plnom rozsahu ho prijíma. Tento dokument je k dispozícii 
zadarmo a je k nahliadnutiu na internetových stránkach www.istyle.cz, v predajniach 
iSTYLE a vo vyššie uvedenom sídle usporiadateľa. 

Táto propagačná kampaň prebieha na stránkach www.istyle.cz av sieti predajní iSTYLE. 
Propagačná kampaň prebieha od 17.06.2022, 12:00 miestneho času do 31.05.2023 23:59. 

Mechanizmus KAMPANE 

Ponuka platí pre existujúcich aj nových zákazníkov iSTYLE. Noví zákazníci sa musia 
prihlásiť na odber newslettera iSTYLE, aby mohli ponuku využiť. 

Počas kampane je možné prostredníctvom online platformy www.istyle.cz ponúknuť 
bezplatnú skúšobnú verziu každej z vyššie uvedených služieb. Zákazník dostane kód, 
ktorý mu umožní bezplatný prístup k nižšie uvedeným službám po určitú dobu: 

Pre nových zákazníkov sa jedná o ponuku na 3 mesiace. Pre vracajúcich sa zákazníkov 
( tých, ktorí už predtým mali predplatenú niektorú zo služieb, ale medzitým predplatné 
ukončili), budú mať nárok iba na ponuku kódu -> môžete si to predstaviť ako "až 3 
mesiace zadarmo" pre všetkých zákazníkov 

• Apple Music = 3 mesiace noví predplatitelia, 2 mesiace vracajúci sa 
• Arcade = 3 mesiace noví predplatitelia, 2 mesiace vracajúci sa 
• iCloud+ = 3 mesiace 50 GB pre všetkých 
• TV+ = 3 mesiace pre všetkých 

Kódy je potrebné uplatniť do 1 mesiaca potom, čo ich zákazníci dostanú. 

Ponúkaný prístupový kód je propagačný kód a nie je určený na ďalší predaj, nemá žiadnu 
peňažnú hodnotu av prípade straty alebo krádeže nebude nahradený. 
Spoločnosť Apple Inc. ani spoločnosť iSTYLE nezodpovedajú za poskytovanie služieb 
zákazníckej podpory súvisiacich s propagačným kódom, okrem služieb podpory 
poskytovaných spoločnosťou Apple štandardným a/alebo bežným užívateľom služieb 
spoločnosti Apple. 



Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo predplatiteľské kódy a odkazy na kódy kedykoľvek 
úplne alebo čiastočne deaktivovať a/alebo ukončiť ich platnosť. 

Aby sa predišlo akýmkoľvek nejasnostiam, distribúcia kódov odkazov a/alebo kódov 
predplatného opísaných v tomto dokumente neodovzdáva distribútorovi žiadne práva 
týkajúce sa obsahu dostupného v službe 

Spoločnosť Apple a/alebo jej pridružené spoločnosti taktiež poskytujú IStyle Retail S.R.L. 
vyhradiť právo zrušiť účty držiteľov alebo požadovať alternatívne formy platby, ak budú 
predplatiteľské kódy získané alebo použité podvodným spôsobom. 

Pre zrušenie zakúpených predplatných Apple musí zákazník postupovať podľa nižšie 
popísaných krokov. 

Ďalšie podrobnosti nájdete tu: https://support.apple.com/en-us/HT202039  

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

Podrobnosti o programe: 
https://www.apple.com/sk/apple-music  
https://www.apple.com/sk/apple-tv-plus  
https://www.apple.com/sk/apple-arcade  
https://www.apple.com/sk/icloud


