Få ét års Apple TV+, når du køber en ny iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller et nyt Apple TV.
Vilkår og betingelser:
•
•
•
•
•
•

•

Tilbuddet gælder kun i en begrænset periode.
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre gratis prøveperioder eller tilbud i
forbindelse med Apple TV+.
Kun ét tilbud pr. familie, uanset hvor mange enheder der købes. Du kan dele din
gratis 1-årige prøveperiode på Apple TV+ med op til 5 andre familiemedlemmer via
Familiedeling.
Indløs din gratis 1-årige prøveperiode i Apple TV-appen fra og med 1. november
2019. Sørg for, at din kvalificerede enhed er opdateret med den nyeste version af
iOS, iPadOS, tvOS eller macOS.
Tilbuddet skal aktiveres i Apple TV-appen inden for 3 måneder, efter at du har taget
din nye enhed i brug. For at kunne se tilbuddet skal du logge ind med dit Apple-id på
din nye enhed. Hvis du har købt din nye enhed inden lanceringen af Apple TV+ den 1.
november, har du 3 måneder til at indløse tilbuddet fra og med den 1. november.
Når du aktiverer tilbuddet, forpligter du dig til at betale en månedlig
abonnementspris på 39 kr./måned, som træder i kraft umiddelbart efter den gratis 1årige prøveperiode og fornys automatisk, indtil det opsiges. Du kan til hver en tid
opsige abonnementet i Indstillinger – mindst én dag før datoen for den næste
fornyelse. Hvis du opsiger abonnementet inden for den gratis 1-årige periode, mister
du og dine familiemedlemmer øjeblikkeligt adgangen til Apple TV+ og resten af den
gratis 1-årige prøveperiode. Prøveperioden kan ikke reaktiveres.

Kvalificerede enheder:
• Alle nye iPhone-, iPad-, iPod touch-, Apple TV- og Mac-modeller, der kan køre de
nyeste versioner af iOS, iPadOS, tvOS eller macOS, og som er købt efter den 10.
september 2019 hos Apple eller en autoriseret Apple-forhandler, er kvalificerede.

