
6 hónapig ingyen élvezheted az Apple Musicot az 
ajánlatban szereplő AirPods, AirPods Pro, 
AirPods Max vagy Beats fül- vagy fejhallgatóddal. 

Általános szerződési feltételek  
• Az ajánlatot a megfelelő készülékkel rendelkező új Apple Music-előfizetők 

vehetik igénybe, és 2021. szeptember 20-tól, korlátozott ideig érvényes. 
• Az ajánlat nem kombinálható az Apple Music más ingyenes próbaidőszakaival és 

a szolgáltatásra vonatkozó egyéb ajánlatokkal, és igénybevétele esetén a 
szolgáltatásra vonatkozó normál bevezető ajánlatok helyébe lép. 

• Az ajánlat nem vonható össze az Apple One szolgáltatással.  
• Az ajánlat csak egyéni Apple Music-előfizetésre érvényes. 
• Minden jogosult eszközhöz egyszer vehető igénybe. 
• Az ajánlat igénybevételére jogosító eszköz birtokában nem szükséges újabb 

megfelelő AirPodsot, AirPods Prót, AirPods Maxot vagy Beats fejhallgatót 
vásárolni az ajánlat igénybevételéhez. 

• Az ajánlat igénybevételéhez 2021. szeptember 20. után egy olyan Apple 
eszközhöz kell csatlakoztatnod az igénybevételre jogosító készüléket, amelyen 
az iOS vagy az iPadOS legújabb verziója fut. Az ajánlatot az Apple Music 
alkalmazásban kell aktiválnod 90 napon belül, miután az igénybevételre jogosító 
készüléket 2021. szeptember 20-át követően egy Apple eszközhöz 
csatlakoztattad. 

• Az ajánlat minden olyan térségben érvényes, ahol jelenleg rendelkezésre áll az 
Apple Music szolgáltatás. Az ajánlatban részt vevő országok listáját ebben a 
cikkben találod: https://support.apple.com/hu-hu/HT204411. 

• Az ajánlat aktiválásával elfogadod, hogy az ajánlatban szereplő ingyenes időszak 
lejárta után az előfizetésed díja havonta 1490 Ft, és az előfizetés a lemondásáig 
automatikusan megújul. Az előfizetést bármikor lemondhatod készüléked 
beállításaiban a következő havi fordulónap előtt legalább egy nappal. Ha az 
ajánlat keretében igénybe vett ingyenes időszak alatt mondod le az előfizetést, 
azonnal megszűnik a hozzáférésed az Apple Musichoz, és elveszíted az ingyenes 
próbaidőszak fennmaradó részét. A próbaidőszak nem aktiválható újra. 

Az ajánlat igénybevételére jogosító készülékek 
•  Az ajánlat tetszőleges töltőtokos AirPods (2. és 3. generáció), AirPods Pro, 

AirPods Max, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro vagy 
Beats Solo Pro fej- vagy fülhallgatóval vehető igénybe. Az első generációs 
AirPods, a Beats Solo3 Wireless, a Beats Studio3 Wireless, a Beats EP és a Beats 
Flex nem jogosít az ajánlat igénybevételére.

https://support.apple.com/hu-hu/HT204411

