
	

VEVŐ TÁJÉKOZTATÓ 
Az iPhone Green Programmal kapcsolatos általános tudnivalókról 

 
1. Az iPhone Green Program (a továbbiakban: Program) leírása: 
A Program keretében a Vevő egyrészt vásárol 
- bármely a Programban részt vevő iSTYLE üzletben (az üzletek listája a http://www.istyle.eu/hu/kapcsolat webcímen érhető el) 
- egy darab, a Program keretében választható, kártyafüggetlen iPhone készüléket (a továbbiakban: eredeti iPhone)  
- és az iPhone-hoz tartozó iPhone Green szolgáltatáscsomagot. 
és jogosulttá válik 
- a Program részét képező értékvédelmi szolgáltatás igénybe vételére (részletek a http://www.istyle.eu/hu/iphone-green webcímen) 
- 18 hónapos futamidejű, kamatmentes Magyar Cetelem Zrt. (bank) által finanszírozott Áruhitel Expressz konstrukció útján történő megvásárlására (tudnivalók a 
https://www.cetelem.hu/aruhitel/aruhitel_expressz webcímen) 
Majd ez követően a vásárlástól számított 7. hónaptól élhet a készülékcsere jogával, amely keretében jogosult 
- a Programhoz kapcsolódó visszavásárlási feltételek szerint az eredeti iPhone-t az iSTYLE-nak visszavásárlásra felajánlani és  
- visszavásárlás esetén - egy, a Program keretében aktuálisan választható új iPhone készüléket vásárolni a hozzá tartozó iPhone Green szolgáltatáscsomaggal 
együtt, újabb kamatmentes Cetelem Áruhitel Expressz szolgáltatásra vonatkozó fogyasztói kölcsönszerződés útján. 
 
2. A Program keretében történő vásárlás feltétele: 
A Program keretében történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő, 
- 18 életévét betöltött jog- és cselekvőképes természetes személy; 
- Magyarországon lévő állandó lakcímmel rendelkezik; 
- igazolt rendszeres jövedelme van; 
- rendelkezik tartózkodási címén vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefonon elérhetőséggel; 
- munkavállaló esetén rendelkezik  munkahelyi, vagy a munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőséggel; 
- munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt; 
- a 18 hónapos futamidejű Cetelem Áruhitel Expressz szerződés megkötésére irányuló kérelme pozitív hitelbírálatot kap.	 Az Áruhitel Expressz olyan Cetelem 
hitelkártya szolgáltatás, amellyel a felhasználható hitelkeret erejéig lehetőség nyílik áruhitel igénylésére további hitelbírálat, dokumentum és igazolás nélkül.  
(fogyasztói kölcsönszerződés hirdetménye elérhető http://www.istyle.eu/hu/iphone-green-reszletek címen) 
- a Programban való részvétel feltétele továbbá, a Cetelem Netbank regisztráció, valamint a közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) keretében történő 
megkereséshez való hozzájárulás. 
 
3. A Program keretében történő új iPhone készülék vásárlás feltétele: 
3.1. A Programban való részvétel nem keletkeztet a Vevő számára kötelezettséget egy új iPhone készülék (a továbbiakban: új iPhone) megvásárlására. 
Amennyiben a Vevő nem kíván élni a Program nyújtotta új iPhone vásárlási lehetőséggel (a továbbiakban: készülékcsere-jog), úgy az eredeti 18 hónapos 
futamidejű Cetelem Áruhitel Expressz kölcsönszerződést kell teljesítenie. 
3.2. A Program keretében történő új iPhone vásárlás feltétele, hogy a Vevő 
- rendelkezzen hivatalos Cetelem dokumentummal: eDM levél (Magyar Cetelem Zrt. által egyedileg a Vevőnek küldött, az iPhone Green Programról és a Vevő 
készülékcsere-jogáról szóló, elektronikus tájékoztató levéllel) és a Cetelem Netbankról letöltött, három hónapnál nem régebbi, az 1. pont alapján igénybe vett 
Áruhitel Expressz hitelre vonatkozó számlakivonattal 
- az új iPhone megvásárlásához új Áruhitel Expressz kölcsönt igényel a rendelkezésére álló hitelkártya hitelkeretének terhére. Amennyiben a Vevőnek nincs elég 
hitelkerete, lehetősége van hitelkeret emelést kérni és amennyiben a Bank azt jóváhagyja, úgy igényelhet új Áruhitel Expressz hitelt. (A hitelkeret emeléshez 
jövedelem igazolásra lehet szükség. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. A jövedelem igazoláshoz szükséges dokumentumok részletes listáját itt megtalálja: 
http://www.istyle.eu/hu/iphone-green-reszletek) 
- az eredeti iPhone a visszavásárlási kritériumoknak megfelelő állapotban. Eredeti iPhone-nak tekintjük a jótállás vagy szavatossági keretében vagy Apple 
csereprogramok során kicserélt kézülékeket, illetve az „Értékvédelmi Szolgáltatás“ keretében javított, cserélt iPhone-t is (továbbiakban: eredeti iPhone) 
- az eredeti iPhone-t a Vevő az iSTYLE részére visszaadja 
- a Program keretében aktuálisan választható új iPhone raktárkészletről elérhető a kiválasztott iSTYLE üzletben 
- a Vevő tudomásul veszi, hogy az aktuálisan választható új iPhone vételára, és/vagy a hozzá tartozó iPhone Green szolgáltatáscsomag díja eltérhet az eredeti 
iPhone vételárától 
- ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy az új iPhone vásárlásához kapcsolódó új fogyasztási hitelszerződés havi törlesztőrészlete magasabb lehet az eredeti 
iPhone törlesztőrészleténél 
- az új iPhone vásárlására vonatkozó jogosultságát (visszavásárlási-jogát) a 18 hónapos futamidő lejárta előtt gyakorolja 
 
4. A Program keretében vásárolt iPhone beszámítása 
A Program keretében új iPhone vásárlása esetén, amennyiben a Vevő a feltételeknek megfelel, az eredeti iPhone-t - diagnosztikai vizsgálatát követően – a 
Cetelem Áruhitel Expressz, 1. pont szerint létrejött alszámlára vonatkozó, legalább 12 havi, befizetett törlesztőrészletet követően, a fennálló hiteltartozás 
összegével megegyező vételáron az iSTYLE Hungary Kft. (a továbbiakban: iSTYLE) visszavásárolja a Vevőtől.  
Abban az esetben, ha a Vevő az eredeti iPhone vásárlásától számított 7-12. hónap közötti időszakban kíván élni a készülékcsere lehetőségével, akkor a fennálló 
hiteltartozás és a visszavásárlási érték/vételár közötti különbözeti összeget be kell fizetnie az iSTYLE üzletben, az új iPhone vásárlásával egyidejűleg.  
Az iSTYLE, az adásvételt követően a vételárat, az adásvételi szerződésben megjelölt, a Vevő számlakivonatán szereplő számlaszámra, az adásvételt követő első 
munkanapon átutalja a Magyar Cetelem Zrt-nek, az eredeti iPhone vásárlása során igényelt, meglévő Cetelem Áruhitel Expressz szerződése előtörlesztéseként. 
Ezzel az eredeti iPhone vásárlásához igénybe vett 18 hónapos futamidejű kölcsön visszafizetésre kerül.  
Ahhoz, hogy az eredeti Áruhitel Expressz lezárásra kerülhessen fontos, hogy a Magyar Cetelem Zrt. által az adott hónap 15. napja után megküldött eDM levéllel és 
a Cetelem Netbankról letöltött, három hónapnál nem régebbi, az 1. pont alapján igénybe vett Áruhitel Expressz hitelre vonatkozó számlakivonattal a Vevő 
befáradjon az általa választott iSTYLE üzletek egyikébe, az eDM levél kézhezvételét követő hónap 10. napjáig és érvényesítse készülékcsere-jogát. Amennyiben 
nincsen lehetősége ezen határidőn belül érvényesíteni készülékcsere-jogát, akkor javasolt megvárni a következő hónapban érkező eDM levelet. Amennyiben az 
eDM levél kézhezvételét követő hónap 10. napját követően próbálja meg érvényesíteni készülékcsere-jogát és emiatt nem egyezik meg a tényleges, aktuálisan 
fennálló tartozása összegével az eredeti iPhone visszavásárlási értéke, úgy az iSTYLE nem a ténylegesen fennálló tartozásnak megfelelő összeget utalja majd 
előtörlesztésként a Magyar Cetelem Zrt-nek. Ebben az esetben nincs lehetőség az eredeti áruhitelének lezárására és az így fennmaradó szerződésének minden 
keletkező költsége a Vevőt terheli.  
Amennyiben a Vevő az Áruhitel expressz szerződés törlesztő részletének teljesítésével – az előbb említett vagy bármilyen más okból kifolyólag - késedelembe esik, 
a Bank az esedékes törlesztő részlet összegével a rendelkezésre álló hitelkártya hitelkeretet terheli meg. A megterhelt összeggel a felhasználható hitelkeret 
csökken és a tartozás után a Bank jogosult a hitelkártya szerződés szerinti (http://www.istyle.eu/hu/iphone-green-reszletek) kamatot, késedelmi kamatot és díjat 
felszámítani.	
 
 
5.  A Program keretében visszavásárlásra felajánlott eredeti iPhone állapotára vonatkozó előírások 
Ahhoz, hogy a Vevő a Program keretében új iPhone-t vásároljon, az eredeti iPhone-nak az alábbi visszavásárlási kritériumoknak kell megfelelnie: 
- újszerű, vagy sérülésmentes (törés-, repedés-, karcolásmentes) állapot 
- ki-be kapcsolható, tölthető 
- működőképes funkciókkal rendelkezik 
A visszavásárlási kritériumoknak megfelelő állapotot diagnosztikai vizsgálat állapítja meg. Amennyiben a lecserélendő iPhone állapota nem felel meg a 
visszavásárlási kritériumoknak, a Vevő nem jogosult a Program keretében új iPhone vásárlására. 
  



	

A visszavásárlás során az iSTYLE részére történő átadást megelőzően a Vevő köteles 
- a készülékben tárolt adatokat és információkat törölni.  
- a készülék használatával kapcsolatos valamennyi aktiválási zárat feloldani 
- a „Find my iPhone” funkciót kikapcsolni https://support.apple.com/hu-hu/HT201441  
- szavatosságot vállalni azért, hogy az iSTYLE az eszközt per-, teher-, és igénymentes állapotban szerzi meg  
A visszavásárolt készülék átvételét követően az iSTYLE nem felel az azon esetlegesen még tárolt adatok elvesztéséért, valamint az abból adódó 
következményekért. 
A visszavásárlással kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a visszavásárlásról szóló megállapodás (adás-vételi szerződés) tartalmazza.  
 
6. Diagnosztikai vizsgálat  
A Program keretében visszavásárlásra felajánlott iPhone tekintetében a visszavásárlást megelőző komplex állapotfelmérésre és diagnosztikai vizsgálatra kerül sor, 
melyet iSTYLE üzletben dolgozók végeznek el és a vizsgálat eredményét írásban dokumentálják.  
 
A Diagnosztikai vizsgálat során a Készülék állapotát az alábbi módon állapítják meg: 
- szemrevételezés, manuális vizsgálat (fényképes dokumentációval), 
- gyártói szoftveres diagnosztikai vizsgálat, 
- egyéb software funkciók tesztelése 
elvégzésével. 
A Diagnosztikai vizsgálat költségei nem terhelik a Vevőt. 
 
7. A megvásárolt iPhone elvesztése, ellopása, megsemmisülése  
A Program keretében történő új iPhone vásárlás feltétele, hogy a Vevőtől az iSTYLE az eredeti iPhone-t visszavásárolja.  Az eredeti iPhone elvesztése, ellopása, 
megsemmisülése esetén a Vevő nem jogosult a Program keretében új iPhone vásárlására. Az eredeti iPhone elvesztése, ellopása, megsemmisülése esetén a 
köteles az iPhone Green Program Értékvédelem szolgáltatása szerinti http://www.istyle.eu/hu/iphone-green-reszletek kárbejelentéseket az előírt határidőben és 
módon megtenni. 
 
8. A Program keretében aktuálisan választható új iPhone elérhetősége 
Az aktuálisan választható új iPhone készülék típusát a mindenkori iPhone Green Program határozza meg. 
A Program keretében az új iPhone vásárlásának feltétele, hogy az aktuálisan választható új iPhone készülék rendelkezésre álljon a felkeresett üzletben.  
 
A Program keretében történő eredeti iPhone megvásárlásával a Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa választott időpontban és a Vevő által a vásárlás 
helyéül választott iSTYLE üzletben nem áll rendelkezésre a Program keretében aktuálisan választható új iPhone, akkor a Vevő vagy másik készüléket választ vagy 
köteles a 18 hónapos futamidejű Cetelem fogyasztási kölcsön további havi törlesztőrészleteit szerződés szerűen teljesíteni. 
 
9. Adatmigrálás Program keretében 
A Program keretében történő eredeti iPhone megvásárlásával a Vevő tudomásul veszi, hogy az új iPhone vásárlása esetén nem képezi a Program részét az új 
iPhone-ra történő adatátvitel. A Vevő eredeti iPhone-ján tárolt adatok, programok, applikációk új iPhone-ra történő felvitele kizárólag a Vevő feladata és 
felelőssége. Az iSTYLE nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért a Program keretében történő készülék vásárlásokhoz kapcsolódóan. 
 
10. Eljárás a Program megszűnése esetén 
Abban az esetben, ha a Program megszüntetésre kerülne a Vevő 18 hónapos Cetelem fogyasztási kölcsönszerződésének futamideje alatt, úgy Vevő a futamidő 
alatt továbbra is jogosult a fent ismertetett feltételekkel a Program megszűnésekor aktuálisan választható vagy modellváltás esetén, a megszűnéskor válaszható 
iPhone készülékkel műszakilag hasonló új iPhone megvásárlására, függetlenül attól, hogy a Program a vásárlás időpontjában már nem létezik. A Program 
megszűnését követően a Magyar Cetelem Zrt. által az aktuálisan kínált, más hitelkonstrukciók igénybevételére van lehetőség, melyről az iSTYLE üzletekben 
tájékozódhat. 
 
11. A Program kapcsolata egyéb iSTYLE promóciókkal 
A Program nem kapcsolható össze semmilyen más, az iSTYLE Üzletekben történő vásárlás során a vásárlás időpontjában elérhető egyéb vásárlási kedvezménnyel, 
akcióval. A Programban való részvétel feltétele, hogy a Vevő kizárólag egy darab, a Program keretében elérhető iPhone-t vásárol, a Cetelem Bank által az 1. 
pontban leírt feltételekkel nyújtott hitelre. Amennyiben a Vevő egyidejűleg más Apple terméket vagy kiegészítőt kíván vásárolni, úgy erre a Programon kívül, attól 
függetlenül van lehetősége (értelemszerűen ezekre az egyéb termék vásárlásokra már érvényesek az iSTYLE Üzletekben a vásárlás időpontjában elérhető 
vásárlási kedvezmények, akciók). 
 
12. Hozzájárulás 
Az iPhone Green Program keretében történő vásárlásra abban az esetben kerül sor, ha a Vevő a jelen Tájékoztatóban foglaltakat elolvasta, megértette, tudomásul 
vette és magára nézve kötelezőnek elfogadta. 
Alulírott, a fenti Tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem, tudomásul vettem és magamra nézve kötelezőnek elfogadtam. Kijelentem, hogy iPhone 
Green Program keretében történő vásárlást megelőzően feltett kérdéseimre a válaszokat megkaptam. 
Hozzájárulok az iPhone Green Program keretében történő vásárlás során személyi adataimnak a vásárláshoz kapcsolódó adatkezeléséhez, adatfeldolgozásához, a 
Cetelem Magyarország Zrt. és az Europ Assistance Magyarország Kft. részére történő adattovábbításhoz. 
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