
Кодът е валиден в срок от 30 дни от началото на офертата. 
  
Това е промоционален код и не е предназначен за препродажба, няма парична стойност и не може да бъде заменен, 
ако бъде изгубен или откраднат. Важи само за Apple Music на територията на Чехия, Словакия, Словения, Унгария, 
Румъния, България. Изисква iTunes акаунт. Прилагат се определени условия; вижте приложимите условия за вашата 
страна на адрес hXps://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/. Трябва да сте на 18 години и повече в Чехия, 
Словакия, Словения, Унгария, Румъния, България. Необходими са съвместими продукти и услуги. 
    
Apple Music е регистрирана търговска марка на Apple Inc. Apple не е участник в провеждането или спонсор на тази 
промоция. 
   
Apple Distribujon Internajonal 
Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, 
Cork, Republic of Ireland 
  
Дистрибутор на промоционален код 
  
iStyle е дистрибутор на промоционални кодове на Apple. 
  
Промоционален период 
  
Тази промоционална оферта стартира на 17.06.2020 в 00:00:01 (GMT) („Start date“) и приключва на 17.09.2020 в 
23:59:59 (GMT) („End date“). 
  
Apple не носи отговорност за предоставяне на техническа или клиентска поддръжка, свързана с промоционалния код, 
извън това, което Apple предоставя на стандартните и/или обикновените потребители на Apple Music. 
  
Apple има право да деактивира и/или прекрати всякакви и всички абонаментни кодове и линкове с код по всяко 
време. 
  
За избягване на всякакво съмнение, разпространението на линкове с код и/или абонаментни кодове по-долу не 
прехвърля каквито и да е права върху съдържанието, достъпно в услугата на дистрибутора, и притежателят трябва да 
подпише общите условия на Apple не по-късно от получаването на абонаментните кодове. 
  
Apple и/или нейните партньори си запазват правото да закриват акаунти на притежатели или да поискат алтернативни 
форми на плащане, ако абонаментните кодове са били неправомерно получени или използвани. Абонаментните 
кодове трябва да бъдат получени (i) в Територията, (ii) чрез акаунт на Apple Music, свързан със страна на територията, в 
която кодът е получен, и (iii) от притежател на възраст [18 години]. 
  
Възможност за избор 
  
Тази оферта е достъпна за клиентите при следните условия: 
  
4 месеца безплатна тестова версия: 
Клиентът никога не е ползвал Apple Music преди или е ползвал преди повече от 3 години, но е прекратил абонамента 
си. 
  
2 месеца безплатна тестова версия: 
Клиентът е ползвал Apple Music, но е прекратил абонамента си в период от 1 - 3 години преди настоящия момент. 
  
1 месец безплатна тестова версия: 
Клиентът е тествал Apple Music, но е прекратил абонамента си през последната 1 година. 
  
Без тестов период: 
Настоящ клиент на Apple Music. 
  
Анулиране 
  
За отказ от абонамента, следвайте стъпките, описани по-долу. 
Повече подробности вижте тук: hXps://support.apple.com/en-gb/ht204939#autorenew 
  
    • Отворете приложението Music, след което докоснете За вас. 
    • Докоснете профилната икона или снимката си в горния десен ъгъл. 
    • Превъртете до края на вашата профилна страница и докоснете Преглед на акаунта. Ако не сте създали профил в 
Apple Music, преминете към стъпка 4. 
    • Докоснете Преглед на Apple ID. Може да бъдете помолени да удостоверите вашия Apple ID. 
    • Превъртете до Абонаменти и го докоснете, след което докоснете Apple Music. Ако нямате други абонаменти, ще 
преминете директно към Apple Music. 
    • Докоснете Отказ от абонамент, след което докоснете Потвърди. След като анулирате, абонаментът ви ще бъде 
прекратен в края на текущия период на фактуриране. 
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