
iSTYLE Сервис процедура 
 

Почитувани корисници на Apple уредите и корисници на услугите на 
сервисот на iSTYLE. Поради новонастанатата ситуација со COVID-19, сакаме 
да Ве известиме дека сервисот на iSTYLE ќе работи според препораките на 
Светската Здравствена Организација (WHO), препораките на Владата на 
Република Северна Македонија и на Apple, додека не се одлучи поинаку. 
Грижата за здравјето на нашите клиенти и нашите вработени е наш број 
еден приоритет во моментов. Во продолжение упатство за тоа како може 
да ги сервисираме Вашите уреди:  
 

1. Уредите може да ги испраќате исклучиво по курирска служба/пошта, 
уредно спакувани. Кога ќе го испратите уредот, потребно е да го известите 
курирот дека потребно е да ни го достави истиот секој работен ден, од 
Понеделник до Петок, од 12 до 14:30 часот на следната адреса:  
 
iSTYLE 
ул. Љубљанска бр. 4 лок 144 Скопје Сити Мол приземје 
1000, Скопје, 
Република Северна Македонија  
 
Телефони за контакт (секој работен ден од 10 до 17 часот) 
 
За iOS уреди:  
Ивица Милошески: +389 70 210 586  
 
За macOS уреди:  
Владимир Никодиновски: +389 72 226 639  
 
 
 

2. Apple на својата страна објавија упатство затоа како да се чистат уредите. 
Упатството можете да го прочитате во целост на македонски на следниот 
линк: https://istyle.mk/blog/cistenje-na-apple-uredi.  
 

3. Пред да го испратите Вашиот уред,потребно е да испратите Барање за 
Сервис на следниот линк:  
- https://midisgroup.secure.force.com/?lang=mk&shop=0051o00000BmnZF 
(Форматот на мобилниот број треба да биде: 3897xxxxxxx)  
  



4. Откако ќе го по полните барањето,потребно е да ја исклучите опцијата 
Find my iPhone. Упатство за тоа како да ја исклучите опцијата на следниот 
линк:  
- https://support.apple.com/en-mk/guide/icloud/mmfc0eeddd/icloud  
 
Откако ќе ја исклучите опцијата Find my iPhone, доколку Ви е потребно, 
можете да направите зачувување на податоците. 
Упатство за тоа како да ги зачувате податоците на следните линкови:  
-  iOS: https://support.apple.com/en-us/HT203977. 
-  macOS: https://support.apple.com/mac-backup  
 
Исто така, доколку Ви е потребно, iSTYLE Сервис нуди зачувување на 
податоци по цена од 1.000 денари со вклучен 18% ДДВ за iOS уреди и 
2.000 денари со вклучен 18% ДДВ за macOS уредите.  
  

5. Поради безбедносн и издравствени причини, пратките нема да бидат 
отворени во рок од 24 часа откако ќе бидат пристигнати во нашиот сервис, 
иако нема никакви докази за тоа колку се задржува вирусот на пакетите, 
рокот од 24 часа е превентивна мерка.  
 

6. Доколку е потребно да се надомести за поправката или за дијагностиката, 
на пр. доколку уредот има физичко оштетување, контакт со течност или 
неовластена модификација, или пак за зачувувањето на податоците, ќе Ви 
биде испратена профактура и истата ќе Ве замолиме да ја уплатите 
банкарски или електронски, бидејќи според препораките на Светската 
Здравствена Организација, вирусот може да се задржи на хартиените пари 
и на монетите. Профактурата/Понудата ќе Ви биде испратена на Вашиот 
mail. Откако ќе биде евидентирана уплатата, уредот ќе Ви биде испратен 
по курирска служба.  
 
Ценовник за услугите може да погледнете на нашата веб страна: 
https://istyle.mk/servis-mk во делот Услуги и Поправки вон гаранција.  
 

7. Откако ќе биде поправен уредот, или доколку ја одбивате поправката, 
уредот ќе Ви биде испратен повторно по курирска служба/пошта на 
наведената адреса од Ваша страна. Затоа е битно точно да ја наведете 
Вашата адреса на живеење и Вашиот телефонски број. Доколку немате 
пристап до Вашиот телефонски број, можете да наведете и друг на кој што 
може да Ве контактираме.  



8. iSTYLE Сервис ја користи курирската служба Ин Пошта Радевски и 
трошокот за испорака од iSTYLE Сервис до Ваша адреса е бесплатен, а       
испраќањето од Ваша страна до iSTYLE Сервис е на Ваш трошок. Трошокот 
за испорака е околу 150 денари, во зависност од тежината на пратката и 
оддалеченоста од нашиот сервис.  
 
Ќе Ве замолиме да ги следите и почитувате упатствата наведени погоре, 
бидејќи се работи пред се за Вашето и нашето здравје!  
 
За повеќе информации можете да не контактирате на нашиот mail:  
service@istyle.mk  
 
Ви благодариме што ги користите услугите на iSTYLE Сервис.  
Со почит,  
iSTYLE Сервис  
 
 


