
Informace o programu Ochrana hodnoty iPhone Green 
1. Popis programu iPhone Ochrana hodnoty iPhone Green (dále jen jako Program) 

Program vám zajistí

Na jedné straně právo k nákupu

• ve kterémkoliv z obchodů iSTYLE, který je součástí Programu (klikněte na http://www.istyle.eu/
cz/kontakty pro seznam obchodů).

• jednoho iPhonu (http://www.istyle.eu/cz/iphone.html ) bez návaznosti na operátora v rámci 
Programu (dále jen jako originální iPhone) společně s


- Value Protection Service (http://www.istyle.eu/cz/iphone-green)

- financováním skrze spotřebitelský úvěr na 18 měsíců poskytovaný společností Hello bank! 

(http://www.istyle.eu/cz/splatky )


Pokud jste následně splatili 12 splátek, máte právo na upgrade, který vám zajistí

• vrácení originálního iPhonu za částku stanovenou v podmínkách zásad pro vrácení iSTYLE v 

rámci programu (http://www.istyle.eu/cz/iphone-green) a – v případě refundace –

• nákup nového přístoje iPhone dostupného přes Program (spolu s Value Protection Service) 

poskytovaného skrze nový spotřebitelský úvěr poskytovaný společností Hello bank!.


2. Podmínky nákupu v rámci Programu 

Následující podmínky platí při nákupu v rámci Programu:

• jste fyzickou osobou starší 18 let s plnou právní způsobilostí

• po žádosti o 18měsíční spotřebitelský úvěr poskytovaný společností Hello bank! musíte obdržet 

kladnou zprávu o jeho poskytnutí (https://www.Hello bank!.cz)


3. Podmínky zakoupení nového přístoje iPhone v rámci Programu: 

3.1. Účast v Programu nezavazuje k povinnosti si zakoupit nový přístroj iPhone (dále jen jako nový 
iPhone). Pokud nebudete chtít využít výhod k zakoupení nového iPhone (dále jen jako Právo na 
upgrade) nabízených v rámci Programu, jste povinni naplnit původní 18měsíční spotřebitelský 
úvěr poskytovanou společností Hello bank!.


3.2. Následující podmínky platí při nákupu nového iPhone v rámci programu:

• musíte mít oficiální certifikát Hello bank! (výpis z bankovního účtu, výkaz nesplaceného dluhu), 

který prokáže, že jste splatili minimálně 12 měsíčních splátek

• musíte požádat o úvěr společnost Hello bank! za účelem zakoupení nového iPhonu a získat 

kladnou kreditní zprávu o možnosti jeho poskytnutí

• originální iPhone je v takovém stavu, že splňuje podmínky pro vrácení peněz, jak je definováno v 

kritériích pro vrácení peněz (http://www.istyle.eu/cz/iphone-green)

• vrátíte originální iPhone společnosti iSTYLE (http://www.istyle.eu/cz/)

• nový iPhone je dostupný jako součást nabídky uvedené v Programu (http://www.istyle.eu/cz/

iphone-green)

• budete souhlasit s cenou nového dostupného iPhonu a/nebo že se může Value Protection 

Service lišit od ceny originálního iPhone

• v důsledku toho, přistoupujete na to, že mohou být nové měsíční splátky v rámci nové smlouvy 

o spotřebitelském úvěru vztahujícímu se k novému iPhone vyšší než v případě originálního 
iPhone budete mít platné Value Protection Service pokrývající původní jednotku


• uplatníte své právo na zakoupení nového iPhone (Právo na upgrade) před uplynutím 18měsíční 
lhůty splatnosti.


4. Kompenzace za originální iPhone zakoupený v rámci Programu 

Program obsahuje ustanovení, že pokud zakoupíte nový iPhone a splníte podmínky (http://
www.istyle.eu/cz/iphone-green), následné diagnostické hodnocení (http://www.istyle.eu/cz/
iphone- green) společnosti iSTYLE CZ, s.r.o.. (dále jen jako iSTYLE), zakoupí od vás originální 
iPhone za cenu odpovídající zůstatkové hodnotě zobrazené v kreditní bilanci společnosti Hello 
bank! a s vaším svolením bude kupní cena připočtena jako předčasná splátka spotřebitelského 

http://www.istyle.eu/cz/iphone-green


úvěru na originální iPhone. Tím se ruší 18měsíční spotřebitelská půjčka uzavřená při nákupu 
originálního iPhone.


5. Kritéria podmínek týkající se originálního iPhone zakoupeného v rámci Programu a 
následně předloženého k náhradě 

Chcete-li využít možnosti zakoupit nový iPhone v rámci Programu, originální iPhone musí splňovat 
následující kritéria, aby byl odkoupen zpět:

• jeho stav musí být „jako nový“, bez poškození (zlomenin, prasklin, škrábanců)

• musí jej být možné nabít a zapnout/vypnout

• musí fungovat správně (tj. musí fungovat dotyková obrazovka)


To, zda zařízení splňuje nebo nesplňuje podmínky zpětného odkupu, je stanoveno na základě 
diagnostického hodnocení (http://servis.istyle.cz/ ).

Jestliže stav originálního iPhone nesplňuje kritéria pro odkup, není možné využít výhody na nákup 
nového iPhone v rámci Programu.

V rámci procesu zpětného odkupu musíte před odevzdáním zařízení společnosti iSTYLE

splnit následující:

• smazat ze zařízení všechna svá data a informace

• vypnout všechny bezpečnostní kódy

• vypnout funkci Find-my-iPhone

• zaručit, že jakmile společnost iSTYLE převezme zařízení, nebudete si tvořit jakékoliv nároky,

• ať již právní či finanční, následující po odkupu. Společnost iSTYLE není zodpovědná za ztrátu 

jakýchkoliv dat a případných následků u dat, která jsou uložena v iPhonu po předání. 
Ustanovení o zpětném odkupu jsou podrobně uvedena v dohodě o zpětném odkupu (kupní 
smlouva).


6. Diagnostické hodnocení 

Originální iPhone nabízený ke zpětnému odkupu, jak je stanoveno v Programu, je před odkupem 
podroben komplexnímu posouzení stavu a diagnostickému vyšetření, které musí být dokončeny a 
písemně zdokumentovány autorizovaným centrem servisu a údržby společnosti Apple.

Centrum servisu a údržby určuje v průběhu diagnostického hodnocení stav zařízení následujícími 
způsoby:

• vizuální a manuální prohlídka (s fotografickou dokumentací)

• mechanické diagnostické vyšetření

• testování dalších softwarových funkcí

Náklady na diagnostické hodnocení nesmí být hrazeny zákazníkem.


7. Ztráta, krádež, zničení originálního iPhone 

Program udává, že je odkup originálního iPhone podmínkou pro zakoupení nového iPhone. Ztráta, 
krádež či zničení originálního iPhone znemožňuje nákup nového iPhone v rámci Programu. 
Pochopitelně hlásíte jakoukoliv ztrátu, krádež či zničení originálního iPhone partnerovi 
asistenčního servisního programu (http://www.europ-assistance.cz ) v předepsaném časovém 
období a předepsaným způsobem.


8. Dostupnost nového iPhone v rámci nabídky uvedené v Programu 

Dostupné typy nových telefonů iPhone jsou určeny aktuálním Programem iPhone Green. 
Podmínkou nákupu nového iPhone v rámci Programu je dostupnost nového iPhone.

Zakoupením originálního iPhone v rámci Programu přijímáte, že pokud není nový iPhone v rámci 
Programu dostupný na prodejně iSTYLE dle vašeho výběru v době vaší návštěvy, jste zavázáni 
pokračovat ve splácení dalších splátek v rámci 18měsíční spotřebitelské půjčky, jak je uvedeno ve 
smlouvě.


9. Přenos vašich dat v rámci Programu 

Při zakoupení originálního iPhone v rámci Programu berete na vědomí, že v případě zakoupení 
nového iPhone přenos dat na nový iPhone není součástí Programu. Přenos jakýchkoliv dat, 



programů, aplikací z vašeho starého iPhone do vašeho nového iPhone je výhradně Vaším úkolem 
a vaše zodpovědností. iSTYLE nebere odpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat, související se 
zakoupením přístroje v rámci Programu.


10. Postup v případě zrušení Programu 

Jestliže byl Program zrušen v průběhu doby platnosti vaší 18měsíční spotřebitelské půjčky 
společnosti Hello bank!, máte v tomto období (pokud splňujete výše uvedená kritéria) nárok na 
zakoupení iPhone s podobnými specifikacemi jako jsou u vašeho stávajícího v době zrušení 
Programu, a to bez ohledu na skutečnost, že byl v době nákupu Program zrušen.


11. Propojení Programu s dalšími nabídkami iSTYLE 

Program nemůže být v době nákupu propojen s dalšími nabídkami, slevami nebo propagačními 
akcemi prodejen iSTYLE. Cena nákupu v rámci Programu je započítávána do věrnostního 
programu iSTYLE (http://www.istyle.eu/cz/darkove-a-vernostni-karty ).


Programu je možné se zúčastnit pouze tehdy, pokud jste v rámci Programu zakoupili jen jeden 
iPhone. Pokud chcete současně zakoupit další produkty Applu či příslušenství, můžete tak učinit 
nezávisle na Programu (tyto nákupy mohou být přirozeně propojeny se slevami či propagačními 
akcemi dostupnými v prodejnách iSTYLE).


Nákup v programu iPhone Upgrade Program může být proveden pouze tehdy, pokud jste četli, 
pochopili a přijali závazné informace v tomto dokumentu.


Máte-li k výše uvedeným informacím či k programu iPhone Upgrade Program jaké koliv dotazy, 

kontaktujte tým iSTYLE: (http://www.istyle.eu/cz/kontakty )


Pokud v souvislosti s Programem požadujete další informace týkající se spotřebitelské půjčky 
společnosti Hello bank!, kontaktujte prosím tým Hello bank!: (https://www.hellobank.cz/kontakty/)


Pokud v souvislosti s Programem požadujete další informace týkající se Value Protection Service 
balíku, kontaktujte prosím tým Programu asistenčního servisního partnera: (http://www.europ-
assistance.cz )


Přečetl jsem, pochopil jsem a přijímám závazné informace v tomto dokumentu. Podpisem stvrzuji, 
že mé dotazy a obavy byly řešeny před zakoupením iPhone v rámci programu iPhone Upgrade 
Program.


Nákupem iPhone v rámci programu iPhone Upgrade Program schvaluji, aby bylo s daty týkajícími 
se nákupu dále nakládáno, spravováno, zpracováno a postoupeno společnosti Hello bank!, Europ 
Assistance Magyarország Kft a the Europ Assistance Česká republika s.r.o.


Datum…………………….


Podepsán........................ 

(Rovněž čitelně napsané jméno)

https://www.hellobank.cz/kontakty/

