
 
Platnost kódu vyprší 30 dní od jeho vytvoření  
Jedná se o kód promo nabídky. Neslouží k prodeji. Kód nemá žádnou finanční hodnotu a nebude nahrazen v případě ztráty či odcizení. 
Kód je platný pouze pro Apple Music v České republice, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku. Je nutný iTunes účet. 
Na nabídku se vztahují podmínky: podmínky, které se vztahují na vaši zemi najdete na https://www.apple.com/legal/internet-services/
itunes. Pro využití nabídky musíte splňovat věk 18 a více let v následujících zemích: Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, 
Rumunsko, Bulharsko. K využití jsou zapotřebí další produkty a služby.  
 
Apple Music je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. Apple se neúčastní, ani nesponzoruje tuto promo nabídku.  
 
Apple Distribution International

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill,

Cork, Republic of Ireland 
 
Distributor promo kódu 
iStyle je distributorem Apple promo kódů. 
 
Doba trvání promo akce 
Tato promo akce začíná dne 17. 06. 2020 v 12:00:01 AM (GMT) (“Datum spuštění”) a končí 17. 09. 2020 v 11:59:59 PM (GMT) (“Datum 
ukončení”) 
 
Apple nemá odpovědnost za poskytování jakékoliv jiné technické podpory spojené s tímto promo kódem, než běžně poskytuje 
uživatelům Apple Music. 
 
Apple má právo kdykoliv deaktivovat a/nebo vypnout jakékoliv, případně všechny Kódy Předplatného a Odkazy na Kódy.  
 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností distribuce Kódů Předplatného a/nebo Odkazů na Kódy níže neposkytuje jakákoliv práva k 
obsahu dostupnému v této Službě distributorovi, a Vlastník musí souhlasit se Smluvními podmínkami společnosti Apple nejpozději při 
Vyzvednutí Kódů předplatného. 
 
Apple a/nebo jeho partneři si rezervují právo uzavřít účty Držitelům kódů nebo požadovat alternativní formu platby pokud jsou Kódy 
Předplatného podvodně získány, či použity. Kódy Předplatného musí být Uplatněny (i) v Oblasti, (ii) prostřednictvím účtu Apple Music, 
který je přiřazen k Oblasti, ve které je kód uplatněn a (iii) Držitelem dosahujícím věku [18 let].  
 
Způsobilost 
Tato nabídka je dostupná zákazníkům za splnění následujících podmínek: 
 
4měsíční bezplatná zkušební doba: 
Zákazník ještě Apple Music nevyzkoušel, nebo vyzkoušel před více než 3 lety a předplatné zrušil.  
 
2měsíční bezplatná zkušební doba: 
Vyzkoušel/a Apple Music, ale zrušil/a předplatné před 1-3 roky. 
 
1měsíční bezplatná zkušební doba: 
Vyzkoušel/a Apple Music, ale zrušil/a předplatné před méně než rokem. 
 
Bez zkušební doby: 
Současní uživatelé Apple Music. 
 
Zrušení 
Pro zrušení následujte kroky popsané níže: 
Další detaily zde: https://support.apple.com/cs-cz/HT204939 

	 • Otevřete aplikaci Hudba, poté Pro Vás.

	 • Klepněte na ikonu profilu, nebo na svoji fotografii v pravém horním rohu.

	 • Sjeďte na spodek stránky profilu a klepněte na Zobrazit Účet. Pokud ještě nemáte nastavený profil Apple Music, přejděte ke 
kroku 4.

	 • Klepněte na Zobrazit Apple ID. Možná se budete muset přihlásit.  
	 • Sjeďte k Předplatná a klepněte na ně, poté klepněte na Apple Music. Pokud nemáte žádná jiné předplatná, otevře se vám 
Apple Music automaticky.

	 • Klepněte na zrušit předplatné, poté klepněte na Potvrdit. Po zrušení vaše předplatné skončí na konci aktuálního 
fakturačního období.
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