
Απόλαυσε έναν χρόνο δωρεάν Apple TV+ µε την αγορά ενός νέου iPhone, iPad, iPod 
touch, Apple TV ή Mac. 
 
Όροι και προϋποθέσεις: 
 

• Η προσφορά είναι διαθέσιµη µόνο για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 
• Η προσφορά δεν µπορεί να συνδυαστεί µε άλλες δωρεάν δοκιµαστικές 
περιόδους ή προσφορές για το Apple TV+. 

• Μόνο µία προσφορά ανά οικογένεια, ανεξαρτήτως του αριθµού αγορασµένων 
συσκευών. Μπορείς να µοιραστείς τη δωρεάν ετήσια συνδροµή σου στο Apple 
TV+ µε έως και 5 άλλα µέλη της οικογένειάς σου µέσω της Οικογενειακής 
Κοινής Χρήσης. 

• Εξαργύρωσε τη δωρεάν ετήσια συνδροµή σου στο app Apple TV από την 1η 
Νοεµβρίου 2019. Βεβαιώσου ότι η συσκευή σου, που πληροί τις προϋποθέσεις 
για τη συνδροµή, χρησιµοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση iOS, iPadOS, tvOS ή 
macOS. 

• Η προσφορά πρέπει να εξαργυρωθεί µέσω του app Apple TV εντός 3 µηνών 
από την πρώτη διαµόρφωση της νέας συσκευής. Για να εµφανιστεί η 
προσφορά, πρέπει να συνδεθείς µε το Apple ID σου στη νέα συσκευή. Αν 
αγόρασες τη νέα συσκευή σου πριν από τη διάθεση του Apple TV+ την 1η 
Νοεµβρίου, θα έχεις περιθώριο 3 µηνών για να εξαργυρώσεις τη δωρεάν 
ετήσια συνδροµή σου ξεκινώντας από την 1η Νοεµβρίου. 

 
• Με τη χρήση της προσφοράς, δηλώνεις τη δέσµευσή σου για µηνιαία 
συνδροµή αξίας 4,99 €, η οποία ξεκινάει µετά το τέλος της δωρεάν ετήσιας 
δοκιµής και ανανεώνεται αυτόµατα έως ότου ακυρωθεί. Μπορείς να 
ακυρώσεις ανά πάσα στιγµή από τις Ρυθµίσεις τουλάχιστον µια ηµέρα πριν 
από την εκάστοτε ηµεροµηνία ανανέωσης. Αν ακυρώσεις κατά τη διάρκεια 
του δωρεάν έτους χρήσης, εσύ και τα µέλη της οικογένειάς σου θα χάσετε 
άµεσα την πρόσβασή σας στο Apple TV+, καθώς και το υπόλοιπο της δωρεάν 
ετήσιας δοκιµαστικής περιόδου. Δεν µπορείς να ενεργοποιήσεις εκ νέου 
αυτήν τη δοκιµή. 

 
 
Συσκευές που πληρούν τις προϋποθέσεις της προσφοράς: 

• Κάθε νέα συσκευή iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ή Mac η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιήσει την πιο πρόσφατη έκδοση iOS, iPadOS, tvOS ή macOS και που 
αγοράστηκε µετά τις 10 Σεπτεµβρίου 2019 από την Apple ή από εξουσιοδοτηµένο 
µεταπωλητή της Apple. 


