Απόλαυσε δωρεάν Apple TV+ με την αγορά ενός νέου
iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ή Mac.
Όροι και προϋποθέσεις
•

Η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

•

Για τις συσκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις της προσφοράς, οι οποίες
ενεργοποιήθηκαν την 1η Ιουλίου 2021 ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, θα
ισχύει η προσφορά για δωρεάν συνδρομή 3 μηνών στο Apple TV+. Για τις
συσκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις της προσφοράς, οι οποίες
ενεργοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2021 ή σε προγενέστερη ημερομηνία, θα
ισχύει η προσφορά για δωρεάν συνδρομή 1 έτους στο Apple TV+.

•

Η προσφορά δεν μπορεί να συνδυαστεί με το Apple One.

•

Μόνο μία προσφορά ανά οικογένεια, ανεξαρτήτως του αριθμού
αγορασμένων συσκευών. Μπορείς να μοιραστείς τη συνδρομή σου στο
Apple TV+ με έως 5 άλλα μέλη της οικογένειάς σου μέσω της
Οικογενειακής Κοινής Χρήσης.

•

Η προσφορά δωρεάν συνδρομής 3 μηνών στο Apple TV+ δεν είναι
διαθέσιμη αν εσύ ή η οικογένειά σου έχετε προηγουμένως αποδεχτεί την
προσφορά δωρεάν συνδρομής ενός έτους στο Apple TV+.

•

Βεβαιώσου ότι η συσκευή σου χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση iOS,
iPadOS, tvOS ή macOS.

•

Η προσφορά πρέπει να εξαργυρωθεί μέσω του Apple TV app εντός 3 μηνών
από την πρώτη διαμόρφωση της νέας συσκευής. Για να εμφανιστεί η
προσφορά, πρέπει να συνδεθείς με το Apple ID σου στη νέα συσκευή.

•

Με τη χρήση της προσφοράς, αποδέχεσαι μια μηνιαία συνδρομή 4,99 €/
μήνα που ξεκινά αμέσως μετά το τέλος της δωρεάν περιόδου και
ανανεώνεται αυτόματα μέχρι να ακυρωθεί. Μπορείς να ακυρώσεις ανά
πάσα στιγμή από τις Ρυθμίσεις τουλάχιστον μια ημέρα πριν από την
εκάστοτε ημερομηνία ανανέωσης. Αν ακυρώσεις κατά τη διάρκεια της
δωρεάν περιόδου, εσύ και τα μέλη της οικογένειάς σου θα χάσετε αμέσως
την πρόσβαση στο Apple TV+, καθώς και το υπόλοιπο της δωρεάν δοκιμής.
Δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις εκ νέου αυτήν τη δοκιμή.

Συσκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις της προσφοράς
•

Κάθε νέα συσκευή iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ή Mac η οποία μπορεί
να χρησιμοποιήσει την πιο πρόσφατη έκδοση iOS, iPadOS, tvOS ή macOS,
από την Apple ή έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Apple.

