
 

 

VEVŐ TÁJÉKOZTATÓ 
Az iPhone Green Program Értékvédelmi Szolgáltatásával kapcsolatos tudnivalókról 

 
1. Általános tudnivalók: 
Az iPhone Green Program keretében vásárolt új iPhone készülékre (a továbbiakban: iPhone), a vásárlástól számított 18 hónapos időszak alatt, de legfeljebb a 
visszavásárlás időpontjáig érvényes a Program Értékvédelmi Szolgáltatása (a továbbiakban: Értékvédelem). Az Értékvédelmi Szolgálatást az iSTYLE Hungary Kft., 
Apple által minősített (Apple Authorised Service Partner) márkaszervizein (http://www.istyle.eu/hu/kapcsolat) és a Europ Assistance Magyarország Kft. által a +36 
(1) 465-3797 telefonszámon üzemeltett telefonos asszisztencia szolgáltatáson keresztül, természetben nyújtja. 
 
2. Az Értékvédelem keretében az iSTYLE Hungary Kft. vállalja, hogy amennyiben az iPhone a vásárlásától számított 18 hónapos időszak alatt, 
de legfeljebb a visszavásárlás időpontjáig: 
a) hirtelen, előre nem látható külső behatás következtében, fizikailag megrongálódik vagy megsérül, és nem tudja többé betölteni rendeltetésszerű funkcióját, 

továbbá helyreállításához a gyártó szervizfolyamatai szerinti javítás, alkatrész- vagy fődarab csere szükséges,  
akkor a szolgáltatás keretében a sérült, megrongálódott készüléket a gyártó előírásai szerint alkatrész- vagy fődarabcsere alkalmazásával megjavítja.  

b) amikor a 2. a) pontban leírt kár esetén a helyreállítás már nem gazdaságos (totálkár), illetve az iPhone betöréses lopás, gépjármű feltöréses lopás vagy rablás 
miatt elveszett, akkor annak érdekében, hogy a vásárló újabb iPhone készüléket vásárolhasson az iPhone Green Program keretében, a károsodott vagy elveszett 
iPhone-ra vonatkozó Cetelem Áruhitel Expressz fogyasztói kölcsönszerződés alapján, a káresemény időpontjától a futamidő fennmaradó időszakára a Magyar 
Cetelem Zrt. felé kiegyenlítendő kölcsöntartozás összegét kiegyenlíti a Vevő helyett, azzal, hogy ezen összeg nem tartalmazhatja a kölcsönszerződés törlesztési 
szabályai szerint korábban nem, vagy csak részlegesen megfizetett törlesztő részleteket, késedelmi kamatokat és egyéb olyan tételeket, melyek a vásárló 
kölcsönszerződés szabályaitól való eltéréssel okozott.  

 
3. Az Értékvédelmi Szolgáltatás nem vehető igénybe, amennyiben az iPhone károsodását az alábbi események okozták, vagy abban 
közrehatottak: 
a) Háború, invázió, külföldi ellenség cselekménye, háborús cselekmények (függetlenül attól, hadat üzentek-e vagy sem), polgárháború, zendülés, felkelés, lázadás, 

forradalom, összeesküvés, katonai vagy birtokló hatalom, statárium vagy valamely politikai szervezet nevében vagy azzal összefüggésben eljáró büntetett vagy 
büntetendő személy, vagyontárgy a kormány utasítására de jure vagy valamely állami, városi vagy helyi hatóság utasítására de facto történő elkobzása, 
rekvirálása, igénybevétele vagy megsemmisítése vagy károsítása; 

b) Sztrájk, vagy terrortámadás; 
c) Vulkáni kitörés, tengerrengés (tsunami) és minden ebből eredő áradás, hurrikán, tájfun, ciklon, tornádó; 
d) Nukleáris reakció, nukleáris sugárzás vagy radioaktív szennyezés; 
e) Az iPhone vásárlójának vagy valamely használójának szándékosan kárt okozó cselekedete; 
f) Bármely következményi kár vagy leírás, úgymint elmaradt jövedelem/haszon, használatvesztés; 
g) Olyan események, amelyekért harmadik fél szállítóként (gyártó vagy kereskedő), fuvarozóként, szállítmányozóként vagy vállalkozóként törvény szerint vagy 

szerződéses kötelezettség alapján felelős, ide értve, de nem korlátozva a kötelező jótállásra és a szavatosságra vonatkozó törvényi szabályozást; 
h) Az iPhone bármely részének rendes használatból vagy működésből, vagy fokozatos romlásból természetesen eredő elhasználódása, kopása és öregedése (egyéb 

cserélhető alkatrészek következményi kárait fedezik a jelen megállapodás feltételei); 
i) Az iPhone részét képező elektronikai alkatrészek belső károsodása, azaz elektronikai alkatrészek sérülése - ha nem bizonyítható, hogy a kárt a Programból nem 

kizárt külső veszély okozta, amely vagy a cserélhető rész/modul vagy az iPhone teljes egésze károsodásához vezetett - nincs fedezve (más cserélhető 
alkatrészek/modulok következményi kárai azonban fedezve vannak); 

j) A dolog vagy személy elleni erőszak alkalmazása nélkül eltulajdonított (lopás) készülékkárai; 
k) Az iPhone elvesztése, megmagyarázhatatlan eltűnése; 
l) Szoftveres problémák; 
m) olyan készülékekben keletkezett bármilyen kár, amelyeken már végzett beavatkozást bármely nem a garanciális javításra jogosult, illetve a Programban nem 

részt vevő szerviz; 
n) A készülék külső felületén a normál használat során keletkező apróbb karcok és keretsérülések, melyek a készülék rendeltetésszerű használatát nem 

befolyásolják; 
o) Amennyiben a készülékben keletkezett kár a készülék tulajdonosának vagy bármilyen (pl lakás, felelősségi stb.) biztosítás által megtérülhet. 
A Vevő az iPhone-t ért sérülés vagy elvesztés bejelentésekor köteles arról nyilatkozni, hogy a kár nem az a)-o) pontokban említett okok miatt vagy feltételek mellett 
következett be. 
  
4. Gépjármű feltöréses lopás kárai: 
Az Értékvédelem az iPhone-t ért kárt, a 2. b) pont szerint rendezi, ha az iPhone-t járműből tulajdonították el (gépjármű feltöréses lopás), de csak akkor, ha: 
• a járműnek kemény tetőzete volt; 
• a járművet leállítása után megfelelően bezárták; 
• az iPhone kívülről nem látható módon volt a járműben elhelyezve, pl. a csomagtartóban; 
• Rendőrségi feljelentés megtörtént és erről jegyzőkönyv készült melyet az esemény bejelentéshez csatolni szükséges. 
                                     
5. Betöréses lopásra vonatkozó vagyonvédelmi feltételek: 
Az Értékvédelem az iPhone-t ért kárt, a 2. b) pont szerint rendezi, ha az iPhone olyan lezárt helyiségből dolog elleni erőszakkal lopták el, mely helyiség mechanikai 
védelme kielégíti legalább a minimális mechanikai védelem előírásait, (a lezárt helyiség ablakai kívülről nem, vagy csak biztonsági zárral nyithatók, egyéb nyílászárói 
legalább egy ponton záró biztonsági zárral (minimum 5 csapos hengerzár) felszereltek). Biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, vagy az 
ennél magasabb biztonsági fokozatú biztonsági zárak. A lakat nem minősül biztonsági zárnak.    
 
6. A Vevő kötelezettségei a z iPhone-t ért károsodások bekövetkezésekor: 
A Vevőnek a káreseményt annak bekövetkezte után haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 2 napon belül - munkaszüneti vagy pihenőnap 
közbeesésekor az azt követő munkanap folyamán – telefonon kell bejelentenie az iPhone Green Program asszisztencia szolgáltatója (Europ Assistance Magyarország 
Kft.) részére, munkanapokon 8 és 20 óra között, az alábbi telefonszámon: +36 (1) 465-3797 
 
A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:  
• a káresemény rövid leírását, időpontját és helyszínét 
• a károsodott iPhone típusát, specifikációját és szériaszámát (S/N) megnevezését,  
• a károsodás vélelmezett mértékét (a megállapított vagy becsült értéket) 
• a Vevő vagy a képviseletében eljáró személy nevét, telefon és e-mail elérhetőségét, 
• a kárrendezéshez szükséges minden egyéb lényeges információt, dokumentumot, pl: hatósági feljelentés, hatósági határozat stb. 
A káreseménnyel kapcsolatos hatósági eljárás esetén az eljárás során hozott határozatot köteles a Vevő az Program asszisztencia szolgáltatójának megküldeni. 
Amennyiben az ellopott, elrabolt iPhone megkerül, a Vevő ezt a tényt, azonnal telefonon jelezni köteles az asszisztencia szolgáltató felé és az eljárást folytató 
Rendőrségnek. 
 
7. A Vevő által térítendő kárhozzájárulás: 
• betöréses lopás és rablás, valamint gépjármű feltöréses lopás kár esetén a Vevő az Értékvédelmi Szolgáltatás igénybe vételéhez eseményenként 25 000 forint 

kárhozzájárulást kell fizessen a Program asszisztencia szolgáltatójának, 
• minden más káresemény esetén a megfizetendő kár hozzájárulás összege eseményenként 14 000 forint kárhozzájárulást kell fizessen a Program asszisztencia 

szolgáltatójának 
• a Vevő az értékvédelmi szolgáltatás igénybe vételére csak a fenti kár hozzájárulás megfizetése esetén jogosult. 



 

 

  
Vevő adatai 
 
Vevő neve:…………………………………………………….;  lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….... 
 
Vevő születési ideje: .........................................;      vásárlási számla száma:……………………………………… 
 
Vevő telefonszáma:…………………………………………...; e-mail címe:…………………………………………………………………………………………………... 
 
A vásárolt iPhone típusa:………………………………….;    sorozatszáma:…………………………………….;    
  
A Vevő nyilatkozik, hogy a jelen VEVŐ TÁJÉKOZTATÓ-t megismerte, az abban foglalt jogait és kötelezettségeit betartja. 
A Vevő kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy az iPhone Green Program Értékvédelmi Szolgáltatásának nyújtásában közreműködő cégek részére az itt felsorolt 
személyes adatait a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékig adatkezelésre felhatalmazza: 
• Apcom CE Kft. 
• Apcom Hungary Kft. 
• Europ Assistance Magyarország Kft. 
• iSTYLE Hungary Kft. 
• Palladium Consulting Kft. 
 
 
Kelt: Budapest, …………………, 201 
 
 
 
                          ..................................................   
                             Vevő 


