
Dapatkan 6 bulan Apple Music gratis dengan 
headphone AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, atau 
Beats yang memenuhi syarat. 

Syarat dan ketentuan 
• Penawaran berlaku bagi pelanggan baru Apple Music dengan perangkat yang 

memenuhi syarat, hanya dalam waktu terbatas mulai 21 September 2021. 
• Penawaran tidak dapat digabungkan dengan percobaan gratis atau penawaran 

lainnya untuk Apple Music dan sebagai pengganti penawaran perkenalan standar 
apa pun. 

• Penawaran tidak dapat digabungkan dengan Apple One.  
• Penawaran hanya untuk langganan Apple Music individu. 
• Satu penawaran per perangkat yang memenuhi syarat. 
• Tidak diperlukan pembelian headphone AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, atau 

Beats yang memenuhi syarat untuk pemilik perangkat yang memenuhi syarat 
saat ini. 

• Untuk menukarkan penawaran, Anda harus menghubungkan perangkat Anda 
yang memenuhi syarat ke perangkat Apple yang menjalankan iOS atau iPadOS 
terbaru setelah 21 September 2021. Penawaran harus diklaim di aplikasi Apple 
Music dalam waktu 90 hari setelah pertama kali Anda menghubungkan 
perangkat yang memenuhi syarat ke perangkat Apple setelah 21 September 
2021. 

• Penawaran memenuhi syarat di wilayah mana pun tempat Apple Music saat ini 
tersedia. Lihat daftar negara yang memenuhi syarat di https://support.apple.com/
id-id/HT204411. 

• Saat mengklaim penawaran, Anda menyetujui langganan sebesar                         
Rp 49.000/bulan yang langsung dimulai setelah periode penawaran gratis 
berakhir, dan diperpanjang secara otomatis hingga dibatalkan. Anda dapat 
membatalkan kapan pun di Pengaturan setidaknya sehari sebelum setiap tanggal 
perpanjangan. Jika Anda membatalkan saat periode penawaran gratis masih 
berlaku, Anda akan langsung kehilangan akses ke Apple Music dan sisa 
percobaan gratis Anda. Anda tidak dapat mengaktifkan kembali percobaan ini. 

Perangkat yang memenuhi syarat 
•  AirPods apa pun (generasi ke-2 dan ke-3), AirPods Pro, AirPods Max,             

Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro,                           
atau Beats Solo Pro memenuhi syarat. AirPods (generasi ke-1),                        
Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3 Wireless, Beats EP,                                        
dan Beats Flex tidak memenuhi syarat. 
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