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Vilkår og betingelser

1. Forbrugerfinansieringskampagnen i Apples Webshop organiseres og 
administreres i fællesskab af Apple Sales International, Hollyhill Industrial 
Estate, Cork, Irland ("Apple") og Dan-Aktiv A/S, Lautrupsgade 9, 2100 
København Ø. 

2. Tilbud om forbrugerfinansiering i Apples Webshop er kun til rådighed 
for kunder som foretager kvalificerende køb i Apples Webshop eller i 
Apples Uddannelses-webshop mellem den 28 november 2011 og midnat 
den 6. januar 2012. 

3. Et kvalificerende køb i forbindelse med denne forbrugerfinansierings-
kampagne er som følger: Alt Apple-hardware med en vejledende 
udsalgspris i Apples Webshop til kunder eller uddannelse af MINIMUM 
ORDRE VÆRDI dkr. 3.989 inklusive moms, som købes med eller uden 
relateret Apple-tilbehør og software. Tredjeparts produkter må kun købes 
sammen med Apple-hardware, men værdien må ikke overstige en 
tredjedel af den samlede værdi af finansieringen af Dan-Aktiv A/S.

4. For at kunne modtage forbrugerfinansiering i Apples Webshop skal 
kunder foretage et kvalificerende køb for at opnå den finansielle service 
leveret af Dan-Aktiv A/S. Den færdige kontrakt skal være modtaget af 
Dan-Aktiv A/S senest ti (10) dage efter, at kampagnen er slut.

5. Forbrugerfinansieringskampagnen i Apples Webshop til kunder eller 
uddannelse er ikke gyldigt ved køb af brugte og renoverede produkter 
samt demonstrationsudstyr.

6. Alle tilbud om finansiering er genstand for accept af Dan-Aktiv A/S. 
Apple fralægger sig ethvert ansvar i forhold til kreditanalyse og deraf 
følgende kontraktlige forpligtelser. Alle henvendelser bedes skriftligt rettet 
til: Dan-Aktiv A/S.

7. Lokal moms og andre gældende skatter og afgifter omfatter alle ordrer 
og betales af kunden.

8. Levering sker til kundens hjemadresse i Danmark

9. Dette tilbud er ugyldigt hvor det er forbudt ved lov, eller på andre 
måder begrænset.



10. Gem venligst en kopi af ”Vilkår og Betingelser” samt faktura.  Det 
tilrådes, at gemme dokumenter vedrørende ansøgningen om finansiering.

11. Alle bestræbelser er gjort for at sikre, at disse oplysninger er korrekte. 
Apple er ikke ansvarlig for udgivelsesfejl.

12. Apple forbeholder sig ret til enhver tid uden forudgående varsel, at 
ændre vilkår og betingelser i forbrugerfinansieringskampagnen i Apples 
Webshop til kunder eller uddannelse.

13. Angivelse af falske oplysninger diskvalificerer for denne kampagne. 
Apple og Dan-Aktiv A/S forbeholder sig ret til at afvise eller se bort fra 
enhver anmodning i henhold til denne kampagne, hvis oplysningerne 
anses for falske eller svigagtige
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