
Os novos assinantes recebem 3 meses de Apple Fitness+ grátis na compra de um 
Apple Watch, iPhone, iPad ou Apple TV. 

Termos e condições: 

• A oferta está disponível por tempo limitado para novos assinantes do Apple Fitness+ com um 
dispositivo abrangido. Esta oferta não está disponível se algum membro da sua família já assinar 
o Apple Fitness+. 

• Apenas uma oferta por família, independentemente do número de dispositivos adquiridos. 
Partilhe a assinatura grátis do Apple Fitness+ com cinco familiares através da funcionalidade 
Partilha com a família. A oferta não pode ser combinada com outros períodos experimentais, o 
serviço Apple One ou ofertas relacionadas com o Apple Fitness+. 

• A assinatura do Apple Fitness+ requer o iPhone 8 ou posterior, ou Apple Watch Series 3 
ou posterior emparelhado com o iPhone 6s ou posterior. O Apple Fitness+ está disponível 
apenas em alguns países. 

• Certifique-se de que o dispositivo possui a versão mais recente do watchOS, iOS, iPadOS ou 
tvOS. 

• A oferta deve ser ativada na app Fitness do iPhone até 3 meses após a primeira ativação do 
dispositivo abrangido (ou 3 meses após 24 de outubro de 2022 se o seu dispositivo tiver sido 
ativado entre 7 de setembro e 24 de outubro de 2022. Para ver a oferta, é necessário iniciar 
sessão com o ID Apple no dispositivo abrangido. 

• Ao ativar a oferta, compromete-se a subscrever uma assinatura Apple Fitness+ pelo valor 
mensal da sua região que começa imediatamente após o final do período da assinatura grátis 
e que se renova automaticamente até ao seu cancelamento.  Pode cancelar a assinatura a 
qualquer momento nas Definições, até um dia antes da data de renovação. Se cancelar durante 
o período da assinatura grátis, a família perde imediatamente o acesso ao Apple Fitness+, assim 
como ao restante período da assinatura grátis. Não é possível reativar o período experimental. 

Dispositivos abrangidos: 

• Qualquer Apple Watch, iPhone, iPad ou Apple TV, com o software de sistema operativo mais 
recente, adquirido na Apple ou num Revendedor autorizado Apple a partir de 7 de setembro 
de 2022. 




