
A kód a kiadástól számítva 30 napig érvényes 
A kód csak és kizárólag promóciós célokra használható fel. Tilos továbbértékesíteni, készpénzre be nem váltható, lopás, vagy eltűnés 
esetén vissza nem térítendő.  Az Apple Music szolgáltatásra vonatkozó promóció az alábbi országokban érvényes: Csehország, 
Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Románia, Bulgária. iTunes fiók megléte szükséges. A feltételek vonatkoznak; az országában 
érvényes feltételeket megtekintheti az alábbi linken: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/. Csak a 18. életévüket 
betöltött személyek vehetik igénybe a következő országokban: Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Románia, Bulgária. Az 
igénybevételhez megfelelő termékek és szolgáltatások szükségesek. 


Az Apple Music az Apple Inc. hivatalosan bejegyzett védjeggyel ellátott terméke. Az Apple nem vesz részt a promócióban, illetve nem 
szponzorálja azt. 


Apple Distribution International

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill,

Cork, Republic of Ireland


Promóciós kód forgalmazó 
Az iStyle az az Apple promóciós kódjainak egy forgalmazója.


Promóciós időszak 
Ezen promóció érvényes a kezdő dátum napján 00:00:01-től 2020.12.31.  (“Kezdő dátum”) a befejezési dátum napján 23:59:59-ig 
2020.12.31. (“Befejezési dátum”).


Az Apple nem vállal felelősséget a promóciós kóddal kapcsolatos technikai segítségnyújtásban és ügyfélszolgálatban, az Apple által 
biztosított alap Apple music music szolgáltatás felett.


Az Apple fenntartja az előfizetési kódok és kód hivatkozások részbeni, vagy egészbeni korlátozási, illetve törlési jogát.


A félreértések elkerülése végett, a kódhivatkozások és/vagy az előfizetési kódok terjesztése nem ruházza fel a forgalmazót a 
szolgáltatás tartalmához való joggal, a felhasználó köteles elfogadni az Apple felhasználási feltételeit legkésőbb az előfizetési kódok 
kiváltásakor.


Az Apple és partnerei fenntartják a felhasználói fiókók zárolására,  vagy a fizetés más formájára való kérelmezésére való jogát csalás 
útján szerzett vagy használt esetekben. Az előfizetési kódokat szükséges  (i) az adott területen belül, (ii) egy olyan Apple Music fiókon 
keresztül, mely annak a területnek az országához van társítva beváltani, amelyben a kódot érvényesítik (iii) a 18. életévüket betöltött 
személyek.


Jogosultság  
Az ajánlat az alábbi feltételekkel rendelkező ügyfelek részére elérhető:


4 hónapos próbaidőszak:

Olyan vásárlók számára, akik korábban nem próbálták az Apple Music szolgáltatás, vagy próbálták, de több, mint 3 éve megszüntették 
azt


2 hónapos próbaidőszak:

Olyan vásárlók számára, melyek próbáltál már az Apple Music szolgáltatást, de 1-3 éve megszüntették azt


1 hónapos próbaidőszak:

Olyan vásárlók számára, melyek próbáltál már az Apple Music szolgáltatást, de kevesebb, mint 1 éve megszüntették azt


Próbaidőszak nem érvényes:

Apple Music előfizetéssel rendelkező vásárlók számára


Megszüntetés 
Az előfizetés megszüntetéséhez kövesse az alábbi utasításokat

További információk: https://support.apple.com/hu-hu/HT204939#autorenew


	 • Nyissa meg a Zene alkalmazást, majd koppintson az Önnek ikonra 

	 • Koppintson a profil ikonra vagy a fotójára a jobb-felső sarokban

	 • Görgessen a profil oldalának az aljára, majd koppintson a fiók megtekintése elemre . Amennyiben nem rendelkezik Apple 
Music fiókkal, hagyja ki ezt a lépést.

	 • Koppintson az Apple ID megtekintése elemre. Előfordulhat, hogy azonosítania kell az Apple ID fiókját

	 • Koppintson az előfizetések elemre, majd az Apple Music elemre. Amennyiben nem rendelkezik másmilyen előfizetéssel, 
automatikusan az Apple Music előfizetés szerkesztésére ugrik

	 • Koppintson az Ingyenes próbaidőszak lemondása elemre, majd erősítse meg. Miután lemondta, az előfizetése az aktuális 
számlázási ciklus végéig érvényes marad
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