
Ganhe três meses de Apple Fitness+ na compra de um Apple Watch, iPhone, iPad ou 
Apple TV. Oferta válida apenas para novas assinaturas.

Termos e condições:

•   Oferta disponível por tempo limitado para novas assinaturas do Apple Fitness+ com 
aparelhos qualificados. A oferta não está disponível para quem já tiver assinado o Apple 
Fitness+ anteriormente.

•   Apenas uma oferta por família, não importa a quantidade de aparelhos comprados. Você 
pode compartilhar o teste grátis do Apple Fitness+ com até cinco pessoas da família usando 
o Compartilhamento Familiar. Não é possível combinar a oferta com o Apple One, outros 
períodos de teste gratuito ou ofertas do Apple Fitness+. 

•   A assinatura do Apple Fitness+ requer um iPhone 8 ou posterior ou um Apple Watch Series 
3 ou posterior emparelhado com um iPhone 6s ou posterior. O Apple Fitness+ está disponível 
em algumas regiões.

•   Confira se seu aparelho tem o watchOS, iOS, iPadOS ou macOS mais recente instalado.

•   A oferta deve ser solicitada no app Fitness do seu iPhone até três meses depois da 
primeira ativação do aparelho qualificado (ou três meses a partir de 24 de outubro de 2022 se 
o aparelho foi ativado entre 7 de setembro e 24 de outubro de 2022). Para visualizá-la, você 
precisa iniciar sessão com seu ID Apple no aparelho qualificado.

•   Depois de aceitar a oferta, a assinatura mensal do Apple Fitness+ será cobrada conforme 
o preço da sua região, com início imediato após o período de teste gratuito e renovação 
automática 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 e sua família perderão imediatamente o acesso ao Apple Fitness+ e o 
período restante dessa oferta. O período de teste não poderá ser reativado.

Aparelhos qualificados:
• Qualquer novo aparelho Apple Watch, iPhone, iPad ou Apple TV compatível com a versão 
mais recente do sistema operacional, comprado na Apple ou em um revendedor autorizado 
Apple a partir de 7 de setembro de 2022.


