
Ganhe seis meses de Apple Music com fones
de ouvido AirPods, AirPods Pro, AirPods Max
ou Beats qualificados.

Termos e condições:
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Oferta disponível por tempo limitado para novos assinantes do Apple Music com 
um aparelho qualificado.

A oferta não pode ser combinada com outros períodos de teste gratuitos ou 
ofertas do Apple Music e substitui qualquer oferta inicial padrão.
Não é possível combinar esta oferta com o Apple One.
A oferta se destina somente às assinaturas individuais do Apple Music.
Uma oferta por aparelho qualificado.
Aqueles que já possuem aparelhos qualificados não precisam comprar nenhum 
produto de áudio.
Para resgatar sua oferta, será necessário conectar ou emparelhar o aparelho 
qualificado a um aparelho Apple com a versão mais recente do iOS ou iPadOS. 
A oferta deve ser resgatada no app Apple Music dentro de 90 dias após a 
conexão do aparelho qualificado a um aparelho Apple.
Oferta válida em qualquer região onde o Apple Music esteja disponível 
atualmente. Para ver a lista de países onde a oferta está disponível, acesse 
https://support.apple.com/pt-br/HT204411. 

Depois de aceitar a oferta, o valor da assinatura de R$ 21,90 será cobrado 
mensalmente logo após o término do período promocional. A assinatura será 
renovada automaticamente até que seja cancelada. Você pode cancelar em 
Ajustes a qualquer momento, mas pelo menos um dia antes da data de 
renovação. Caso cancele durante o período promocional, você perderá 
imediatamente o acesso ao Apple Music e o período restante desta oferta. Você 
não poderá reativar o período de teste.

Aparelhos qualificados:
• Qualquer modelo de AirPods (2ª e 3ª geração), AirPods Pro, AirPods Max,

Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro ou
Beats Solo Pro está qualificado. Os AirPods (1ª geração), Beats Solo3 Wireless,
Beats Studio3 Wireless, Beats EP e Beats Flex não estão qualificados.


