
Условия на кампанията
Срок на кампанията:

Кампанията е валидна от 26.08.2022 в 10:00 ч. до 25.09.2022 в 22:00 ч. или до
изчерпване на наличните количества, ако се изчерпят преди крайния срок на
кампанията.

За поръчки на артикулите с намалени цени, завършени след 22:00 ч. на
25.09.2022 г. няма да важат намалените цени.

Удължена гаранция:

Клиентите, които имат право на тази гаранция (студенти и преподаватели)
получават 1 година допълнителна търговска гаранция от iSTYLE. По този начин
общата гаранция за продукта става 3 години – 2 години задължителна
законова гаранция плюс една година удължена гаранция от iSTYLE. Право на
една година удължена гаранция имат всички студенти и преподаватели с
валиден документ. За валидни се считат документи ( например студентска
книжка или удостоверение), заверени към датата на покупка или заверени до 6
месеца преди това; както и актуална ITIC или ISIC карта. Предложението за 1
година удължена гаранция важи за всички модели преносими Mac компютри,
закупени в рамките на кампанията.

Закупуване на продукти на изплащане без оскъпяване:

За част от продуктите, включени в кампанията, предлагаме съвместно с нашия
партньор БНП Париба Лични Финанси възможност за закупуване без
оскъпяване. За да се възползвате от тази възможност продуктът следва да се
закупи с кредитна карта, издадена от БНП Париба Лични Финанси в рамките
на кредитния лимит по картата и да се изплаща на равни месечни вноски.
Преди покупка се запознайте с условията, предлагани от банката на:
www.bnpparibas-pf.bg/apple.

Важно! Условията важат при коректно навременно изплащане на вноските.
Отношенията между банката и клиента, вкл. при забава в плащане на вноските
се уреждат директно между клиента и банката. Ай Стайл ЕООД не носи
отговорност за тези отношения.



Други условия:

Офертите не могат да се комбинират с други текущи намаления, промоции и
активности.

Точки от Програмата за лоялност не се трупат за продукти с промоционална
цена.

При избран начин на плащане на цената с кредит, условията за финансиране
са обект на договаряне с банковата институция, избрана от клиента. За повече
детайли е необходим контакт с представител на банката.

Организаторът на кампанията „Ай Стайл“ ЕООД си запазва правото да прави
промени по условията на кампанията, като ги публикува на сайта на
кампанията. Променените условия ще важат от деня следващ деня на
публикуването им, като няма да засягат правата на клиентите, които вече са се
възползвали от кампанията.

Обработка на лични данни: Подробна информация за обработваните за
клиентите лични данни в рамките на и за целите на кампанията Back to School
се съдържа на: https://istyle.bg/ukazanija-za-obrabotka-na-danni/. Освен
посочените в линка цели и основания, в рамките на тази кампания могат да се
обработват и лични данни относно образователен ценз или професия с цел
доказване на статуса „студент“ или „преподавател“ и възползване от нашата
специална оферта за удължена гаранция. Обработването се извършва на
основание съгласие на клиента.

За повече подробности виж често задаваните въпроси: https://istyle.bg/bts/

https://istyle.bg/ukazanija-za-obrabotka-na-danni/

