
Villkor  

1. Konsumentfinansieringen pa ̊ Apple Online Store arrangeras och administreras gemensamt 
av Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland (”Apple”) och 
Wasa Kredit AB, Box 6740, S:t Eriksgatan 15, 113 85 Stockholm.  

2. Konsumentfinansieringen pa ̊ Apple Online Store gäller endast inko ̈p från Apple Store fo ̈r 
konsumenter  

3. Ett bera ̈ttigande inko ̈p för den här kampanjen a ̈r följande: Valfri Apple-hårdvara med ett 
butikspris som inte understiger 3200 kr inklusive moms, vid ko ̈p med eller utan relaterade 
Apple-tillbeho ̈r och -programvara. Produkter fra ̊n andra tillverkare fa ̊r endast ko ̈pas 
tillsammans med Apple- hårdvaran, men deras va ̈rde får inte o ̈verstiga en tredjedel av det 
finansierade totalbeloppet.  

4. Kunder kan erha ̊lla konsumentfinansiering pa ̊ Apple Online Store under fo ̈rutsättning att de 
gör ett bera ̈ttigande inko ̈p under relevant tidsperiod OCH erha ̊ller finansiering fra ̊n Wasa 
Kredit. Det ifyllda kontraktet ma ̊ste ha tagits emot av Wasa Kredit senast 10 dagar efter 
kampanjens slut.  

5. Konsumentfinansiering pa ̊ Apple Online Store gäller inte produkter som ko ̈ps begagnade, 
renoverade eller efter att ha anva ̈nts som demonstrations exemplar.  

6. Alla finansieringserbjudanden ma ̊ste godkännas av Wasa Kredit. Apple friskriver sig fra ̊n 
allt ansvar fo ̈r kreditpro ̈vningen och därav uppkommande avtalsfo ̈rpliktelser. Alla fra ̊gor ställs 
skriftligt till: Wasa Kredit.  

7. Moms och andra eventuella skatter och avgifter tillkommer vid alla besta ̈llningar och 
betalas i fo ̈rekommande fall av kunden.  

8. Leveranser sker till din hemadress i Sverige.  

9. Erbjudandet ga ̈ller endast om det inte strider mot ga ̈llande lagstiftning.  

10. Behåll en kopia av villkoren och fakturan fo ̈r ditt arkiv. Vi rekommenderar att du sparar 
dokumentationen ga ̈llande finansieringsanso ̈kan.  

11. Informationen i dokumentet har kontrollerats fo ̈r att vara korrekt. Apple ansvarar inte fo ̈r 
publiceringsfel.  

12. Apple fo ̈rbehåller sig rätten att a ̈ndra villkoren fo ̈r konsumentfinansiering på Apple Online 
Store utan fo ̈regående varning.  
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