
Podporne / razširjene strani T&C 
Koda je veljavna 30 dni od objavljene ponudbe


Promocijska koda ni za nadaljnjo prodajo, nima denarne vrednosti in je ni mogoče nadomestiti v primeru izgube 
ali kraje. Veljavna je le za Apple Music na Češkem, Slovaškem, v Sloveniji, na Madžarskem, v Romuniji in 
Bolgariji. Pri vpisu je zahtevan iTunes račun. Veljavni pogoji: glejte ustrezne pogoje za državo bivanja na https://
www.apple.com/legal/internet-services/itunes/. Oseba mora biti starejša od 18 let in iz ene od naslednjih držav: 
Češka, Slovaška, Slovenija, Romunija, Madžarska ali Bolgarija. Za delovanje so potrebni ustrezni izdelki in 
storitve.


Apple Music je registrirana blagovna znamka družbe Apple Inc. Podjetje Apple ni del ali sponzor te promocije.


Apple Distribution International

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill,

Cork, Republika Irska


Distributer promocijske kode 
iStyle je distributer Apple promocijskih kod.


Promocijsko obdobje 
Ta promocijska ponudba ima datum začetka 17.06.2020 ob 00:00:01 (GMT) ("datum začetka") in končni datum 
17.09.2020 ob 23:59:59 (GMT) (“datum zaključka”).


Apple ni odgovoren za zagotavljanje tehnične podpore strankam v zvezi s promocijsko kodo, razen tistega, kar 
Apple zagotavlja standardnim in / ali običajnim uporabnikom Apple Music.


Apple ima pravico kadar koli izključiti in / ali onemogočiti vse naročniške kode in kode povezave.


Da bi se izognili dvomom, distribucija kodnih povezav in / ali naročniških kod v skladu s tem ne posreduje 
nobenih pravic do vsebine, ki je na voljo na storitvi distributerju, imetnik pa mora s podjetjem Apple sprejeti 
pogoje.


Apple in / ali njegove podružnice si pridržujejo pravico zapreti imetniške račune ali zahtevati alternativne načine 
plačila, če so naročniške kode lažno pridobljene ali uporabljene. Naročniške kode je treba unovčiti (i) na ozemlju, 
(ii) prek računa Apple Music, povezanega z državo ozemlja, v kateri je koda unovčena, in (iii) s starostjo imetnika 
[18 let].


Upravičenost 
Kupcem je ta ponudba na voljo pod naslednjimi pogoji:


4 mesečna brezplačna preizkusna doba:

Stranka še nikoli ni preizkusila Apple Music ali pa so jo preizkusili pred več kot tremi leti, a je odpovedala 
naročnino.


2 mesečna brezplačna preizkusna doba:

Poskusili so Apple Music, vendar so odpovedali pred 1 - 3 leti.


1 mesečna brezplačna preizkusna doba:

Poskusili so Apple Music, vendar so odpovedali pred manj kot 1 letom.


Brez preizkusa:

Obstoječi kupec Apple Music.


Odpoved 
Če želite preklicati naročnino, sledite spodnjim korakom.

Nadaljnje podrobnosti tukaj: https://support.apple.com/en-gb/ht204939#autorenew


• Odprite aplikacijo Music in tapnite For you.

• V zgornjem desnem kotu tapnite ikono profila ali svojo fotografijo.

• Pomaknite se na dno strani profila in tapnite View Account. Če še niste nastavili profila Apple Music, preskočite 
na korak 4.

• Tapnite View Apple ID. Morda boste morali preveriti pristnost vašega Apple ID-ja.

• Pomaknite se do Subscriptions in kliknite, nato izberite Apple Music. Če nimate drugih naročnin, boste prešli 
naravnost na Apple Music.

• Tapnite Cancel Subscription in nato izberite Confirm. Ko prekličete, se naročnina ustavi ob koncu trenutnega 
obračunskega cikla.
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