
Pelanggan baru mendapatkan tiga bulan Apple Fitness+ gratis saat 

membeli Apple Watch, iPhone, iPad, atau Apple TV baru. 

Syarat dan ketentuan 

• Penawaran berlaku bagi pelanggan baru Apple Fitness+ dengan Perangkat yang 

Memenuhi Syarat, hanya dalam waktu terbatas. Penawaran ini tidak tersedia jika Anda 

atau anggota Keluarga Anda sudah pernah berlangganan Apple Fitness+.  

• Hanya satu penawaran per Keluarga, terlepas jumlah perangkat yang dibeli. Anda bisa 

membagikan penawaran gratis Apple Fitness+ dengan hingga 5 anggota keluarga 

lainnya lewat Keluarga Berbagi. Penawaran tidak dapat digabungkan dengan Apple One, 

atau percobaan gratis atau penawaran lainnya untuk Apple Fitness+.  

• Langganan Apple Fitness+ memerlukan iPhone 8 atau lebih baru, atau Apple Watch 

Series 3 atau lebih baru, yang dipasangkan dengan iPhone 6s atau lebih baru. Apple 

Fitness+ hanya tersedia di wilayah tertentu.  

• Pastikan perangkat Anda menjalankan watchOS, iOS, iPadOS, atau tvOS terbaru.  

• Penawaran harus diklaim di aplikasi Kebugaran pada iPhone Anda dalam waktu 3 bulan 

setelah pertama kali mengaktifkan Perangkat Anda yang Memenuhi Syarat (atau 3 bulan 

setelah 24 Oktober 2022 jika perangkat Anda diaktifkan antara 7 September 2022 dan 24 

Oktober 2022. Untuk menampilkan penawaran, Anda harus masuk dengan ID Apple 

Anda di Perangkat yang Memenuhi Syarat.   

• Saat mengklaim penawaran, Anda berkomitmen dengan langganan bulanan Apple 

Fitness+ sesuai harga per bulan di wilayah Anda, yang langsung dimulai setelah periode 

penawaran gratis berakhir, dan diperpanjang secara otomatis hingga dibatalkan. Anda 

dapat membatalkan kapan pun di Pengaturan setidaknya sehari sebelum setiap tanggal 

pembaruan. Jika Anda membatalkan saat periode penawaran gratis masih berlaku, Anda 

dan anggota keluarga Anda akan langsung kehilangan akses ke Apple Fitness+ dan sisa 

percobaan gratis Anda. Anda tidak dapat mengaktifkan kembali percobaan ini. 

Perangkat yang Memenuhi Syarat 

• Apple Watch, iPhone, iPad, atau Apple TV baru, yang mampu menjalankan perangkat 

lunak sistem operasi terbaru dan dibeli dari Apple atau Apple Authorized Reseller mulai 

7 September 2022. 

 


