Regresso à universidade 2020/Oferta para o ensino superior 2020
Termos e condições
Os Compradores abrangidos (conforme definido abaixo) podem receber descontos
promocionais na compra de um Mac ou iPad elegível juntamente com uns AirPods com Caixa
de carregamento, AirPods com Caixa de carregamento sem fios ou AirPods Pro. Oferta sujeita
aos termos e condições aqui indicados.
Período promocional: a promoção começa a 9 de julho de 2020 e termina
a 29 de outubro de 2020 (o "Período promocional"), em Portugal ("País abrangido").
Locais abrangidos: a Apple Store para educação e 800 207 758 (cada um deles representa
um "Local abrangido"). Os Produtos elegíveis e os Produtos promocionais (conforme
definido abaixo) devem ser adquiridos num Local abrangido nos Países abrangidos.
Apenas as compras e entregas no mesmo País abrangido são elegíveis. As encomendas de
Produtos elegíveis e Produtos promocionais de um Local abrangido efetuadas durante o
Período promocional e enviadas após o fim do Período promocional são elegíveis.
A OFERTA: os Compradores abrangidos que comprem um Produto elegível e um Produto
promocional numa única transação durante o Período promocional irão receber um Desconto
promocional relativo à compra combinada, conforme indicado abaixo. Os Descontos
promocionais são aplicados à transação de imediato, durante a conclusão da compra. O
Produto promocional não é um "presente". Esta oferta expira quando a transação de compra é
concluída.
Categoria
de produto

Mac

Produtos elegíveis
iMac, iMac Pro, MacBook Pro
e MacBook Air, incluindo
versões de configuração
personalizada (cada um
deles representa um "Mac
elegível").

iPad Pro e iPad Air
iPad
(um "iPad elegível")

*IVA não incluído.

Produto promocional

Descontos
promocionais*

AirPods com Caixa
de carregamento

145,53 €

AirPods com Caixa de
carregamento sem fios

145,53 €

AirPods Pro

145,53 €

AirPods com Caixa
de carregamento

145,53 €

AirPods com Caixa de
carregamento sem fios

145,53 €

AirPods Pro

145,53 €

O MacBook Air (13 polegadas de 2019) não é elegível para esta oferta. Esta oferta não abrange
produtos recondicionados e produtos devolvidos após a abertura da embalagem vendidos
na condição em que se encontram.
COMPRADORES ABRANGIDOS: os professores, funcionários, estudantes e pais podem comprar
na Apple Store para Educação, como se segue (cada um deles representa um "Comprador
abrangido"):
Funcionários de qualquer instituição de ensino - Está abrangido qualquer funcionário de uma
instituição de ensino pública ou privada em Portugal.
Estudantes do ensino superior - Estão abrangidos os estudantes que frequentem ou tenham
sido aceites numa instituição de ensino superior em Portugal.
Pais de estudantes do ensino superior - Estão abrangidos os pais que comprem em nome
de um filho que frequente ou tenha sido aceite numa instituição de ensino superior pública
ou privada em Portugal.
As compras na Apple Store para Educação não se destinam a compras institucionais ou revenda.
PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM DEVOLUÇÕES E TROCAS DE PRODUTOS:
as devoluções e trocas estão sujeitas à política do Local abrangido onde a compra foi efetuada.
Em caso de devolução ou troca de um Produto elegível por um produto não elegível, o Produto
promocional também deve ser devolvido, caso contrário o Desconto promocional será deduzido
do valor da devolução ou troca, conforme aplicável, e a diferença restante será cobrada ao
Comprador abrangido. Em caso de troca de um Produto promocional por outro Produto
promocional, se o valor de venda total do produto pretendido for superior ao Desconto
promocional original, o Comprador abrangido será responsável pelo pagamento da diferença.
Em caso de troca de um Produto promocional por outro Produto promocional, se o valor de
venda total do produto pretendido for inferior ao Desconto promocional original, o Comprador
abrangido não irá receber crédito correspondente à diferença.
RESTRIÇÕES À PROMOÇÃO: esta oferta só é válida durante o Período promocional, até ao
esgotamento do stock. Os Produtos elegíveis, Produtos promocionais e cores dos Produtos
promocionais estão sujeitos à disponibilidade. A Apple pode terminar esta oferta a qualquer
altura e por qualquer motivo. Para compras de Mac elegível, pode ser adquirido apenas um (1)
Produto promocional por Comprador abrangido durante esta promoção. Para compras de iPad
elegível, pode ser adquirido apenas um (1) Produto promocional por Comprador abrangido
durante esta promoção. Antes da compra, tem de demonstrar que satisfaz os requisitos de
Comprador abrangido. Os revendedores, entidades públicas, entidades governamentais,
organizações sem fins lucrativos, instituições educacionais e compradores empresariais não
cumprem os requisitos e a Apple reserva-se o direito de cancelar as compras feitas por tais
compradores. Se a Apple determinar que participou nesta promoção sem cumprir os requisitos
de Comprador abrangido, irá cobrar o valor do Desconto promocional recebido.

OUTRAS RESTRIÇÕES: a presente oferta não se aplica onde seja proibida ou restringida por lei.
Esta oferta pode ser combinada com outras promoções Apple direcionadas a utilizadores finais
individuais e oferecida durante o mesmo período promocional nos Locais abrangidos, sujeita
aos termos, condições e limitações aplicáveis a esta promoção e outras promoções Apple. A
Apple não é igualmente responsável por qualquer perda, destruição ou roubo do seu Produto
elegível ou Produto promocional. A Apple pode utilizar quaisquer informações fornecidas de
acordo com as políticas de privacidade publicadas online em www.apple.com/pt/privacy. A
Apple reserva-se o direito de alterar os termos e condições desta promoção sem aviso prévio
ou modificar ou terminar esta promoção a qualquer altura, sem aviso prévio. Tais alterações não
deverão afetar encomendas já processadas, para as quais será aplicada esta versão dos Termos
e condições.
© 2020 Apple Inc. Todos os direitos reservados. A Apple e o logótipo Apple são marcas
comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Todas as outras marcas
mencionadas nesta mensagem são propriedade da Apple Inc. ou podem ser marcas comerciais
das respetivas empresas.

