
Platnosť kódu vyprší 30 dní od ponuky.  
Toto je propagačný kód a nie je určený na ďalší predaj, nemá peňažnú hodnotu a nebude nahradený v prípade straty 
alebo krádeže. Platí iba pre Apple Music v Česku, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku. Vyžaduje 
účet iTunes. Podmienky použitia : pozrite si príslušné podmienky pre svoju krajinu na adrese https://www.apple.com/
legal/internet-services/itunes/. Pre použitie musite mať 18 a viac rokov v Česku, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku, 
Rumunsku a Bulharsku. Vyžadujú sa kompatibilné produkty a služby.  
 
Apple Music je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Apple nie je účastníkom ani spoznorom tejto 
propagácie.   
 
Apple Distribution International

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill,

Cork, Írska republika  
 
Distribútor promo kódu 
iStyle je distribútorom propagačných kódov spoločnosti Apple.  
 
Doba trvania promo akcie  
Táto promo akcia začína dňa 17.06.2020 v 12:00:01 AM (GMT) (“Dátum spustenia”) a končí 17.09.2020 v 11:59:59 
PM (GMT)(“Dátum ukončenia”).  
 
Apple nemá zodpovednosť za poskytovanie akéjkoľvek inej technickej podpory spojenej s týmto promo kódom, než 
bežne poskytuje užívateľom Apple Music.  
 
Apple má práve kedykoľvek deaktivovať a / alebo vypnúť ktorékoľvek prípadne všetky kódy predplatného a odkazy na 
kódy.  
 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností distribúcie kódov predplatného a / alebo odkazov na kódy nižšie neposkytuje 
distrubútorovi žiadne práva k obsahu dostupnému v tejto službe, a vlastník musí súhlasiť so smluvnými podmienkami 
spoločnosti Apple najneskôr pri vyzdvihnutí kódu predplatného.  
 
Apple a / alebo jeho partneri si rezervujú právo uzavrieť účty držiteľom kódov alebo požadovať alternatívnu formu 
platby, ak sú kódy predplatného získané alebo použíté podvodom. Kódy predplatného sa musia uplatniť (i) na území, 
(ii) prostredníctvom účtu Apple Music spojeného s krajinou územia, v ktorej je kód uplatnený, a (iii) podľa veku držiteľa 
[18 roos]. 
 
Spôsobilosť  
Táto ponuka je zákaznikom k dispozicií za nasledujúcich podmienok :  
 
4-mesačná bezplatná skúšobná verzia :  
Zákazník nikdy nevyskúšal Apple Music alebo ho vyskúšal pred viac ako 3 rokmi, alebo jeho odber zrušil.  
 
2-mesačná bezplatná skúšobná verzia :  
Vyskúšali Apple Music, ale zrušili predplatné pred 1-3 rokmi.  
 
1-mesačná bezplatná skúšobná verzia :  
Vyskúšali Apple Music, ale zrušili ho pred rokom.  
 
Bez skúšobnej doby :  
Existujúci zákazník Apple Music.  
 
Zrušenie  
Ak chcete predplatné zrušiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov nižšie. Ďalšie podrobnosti nájdete tu : https://
support.apple.com/en-gb/ht204939#autorenew  
 
• Otvorte aplikáciu Hudba a potom klepnite na Pre Vás.  
• Klepnite na ikonu profilu alebo na fotografiu v pravom hornom rohu.  
• Prejdite na spodnú časť svojej profilovej stránky a klepnite na zobraziť účet. Ak ste nenastavili hudobný profil Apple 
Music, prejdite na krok 4.  
• Klepnite na Zobraziť Apple ID. Možno budete požiadaný o overenie vášho Apple ID.  
• Prejdite na Predplatné a klepnite naň potom klepnite na Apple Music. Ak nemáte žiadne ďalšie odbery, prejdite 
priamo na Apple Music.  
• Klepnite na Zrušiť predplatné, potom klepnite na Potvrdiť. Po zrušení sa odber ukončí na konci aktuálneho 
fakturačného cyklu.  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