
Правила и общи условия на кампанията “Apple услуги“ на Ай Стайл ЕООД  
 
 
- Организатор на тази кампания, както и търговец на продуктите и услугите, свързани с 
тази оферта, е Аpple Distribution International Limited, с основно място на дейност 
Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Корк, Република Ирландия („Apple“) 
- Офертата се комуникира от iSTYLE, чиято роля е да информира потребителя за всички 
предложения, свързани с услугите на Apple (Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ и 
Apple iCloud+). 
- Офертата се предлага в съответствие с общите условия и правила на Apple, които са 
задължителни за всички участници. Всеки, който участва в тази промоционална 
кампания, се съгласява с клаузите на настоящите Общи условия и с участието си в 
кампанията потвърждава, че е прочел документа и го е приел в неговата цялост.  
 
Наредбата е достъпна безплатно и може да бъде разгледана на уебсайта www. 
Istyle.eu, в магазините на iSTYLE и в посочената по-горе централа на организатора. 
Кампанията ще бъде активна от 17.06.2022, 12:00 ч местно време, до 31.05.2023, 23:59 
ч. местно време. 
 
Механизъм на кампанията 
 
Офертата е достъпна както за стари, така и за нови клиенти на iSTYLE. Новите клиенти 
трябва да се абонират за бюлетина на iSTYLE, за да могат да осребрят офертата. 
Безплатен тестови период може да бъде предложен за всяка една от изброените по-
горе услуги или за всички наведнъж в рамките на кампанията чрез онлайн 
платформата www.istyle.eu 
 
Клиентът ще получи код, чрез който получава безплатен достъп до услуга за определен 
период от време, както следва: 
 
За нови клиенти офертата е за 3-месечен абонамент. За завръщащи се клиенти (такива, 
които преди това са били абонирани за една от услугите, но са прекратили абонамента 
си междувременно), офертата е до 3 месеца безплатно. Те отговарят на условията само 
за допълнителното предложение с кода, тъй като вече са се възползвали веднъж от 
стандартния безплатен тестови период, предоставен от Apple. 
 
Кодовете трябва да бъдат осребрени и активирани до 1 месец след като клиентите ги 
получат. 
 
Кодовете за достъп, част от офертата, са промоционални кодове и не са предназначени 
за препродажба, нямат парична стойност и не могат да бъдат заменени в случай на 
загуба или кражба. 
Apple Inc. или iSTYLE няма да носят отговорност за предоставянето на поддръжка, 
свързана с промоционалния код за клиенти, различни от услугите за поддръжка, 
предоставяни от Apple на стандартни и/или редовни потребители на Apple услуги. 
 



Apple си запазва правото да деактивира и/или прекратява по всяко време, изцяло или 
частично, абонаментните кодове и кодовите връзки. 
 
За да се избегне всякаква неяснота, разпространението на кодовете за достъп и/или 
абонаментните кодове, описани в този документ, не предоставя и не прехвърля на 
Дистрибутора никакви права по отношение на съдържанието, достъпно в Услугата.  
  
Apple и/или нейните филиали, както и iStyle Retail S.R.L. си запазват правото да закрият 
профилите на Титуляра или да поискат алтернативни форми на плащане, ако 
абонаментните кодове са получени или използвани с измама. 
За да прекратят абонаментите за услуги на Apple, които са закупили, клиентите трябва 
да следват стъпките, описани по-долу. 
Повече подробности можете да намерите тук:https://support.apple.com/en-
us/HT202039 
https://www.apple.com/za/legal/internet-services/itunes/ww/ 
 
 
Детайли за услугите на Apple: 
 https://www.apple.com/apple-music/  
https://www.apple.com/apple-tv-plus/ 
https://www.apple.com/apple-arcade/ 
https://www.apple.com/icloud/ 
 
 
 


