
Veja a Apple TV+ gratuitamente durante um ano na compra de um novo iPhone, iPad, 
iPod touch, Apple TV ou Mac. 
 
Termos e condições: 
 

• A oferta está disponível por tempo limitado. 
•  A oferta não pode ser combinada com outros períodos experimentais ou ofertas        

relacionadas com a Apple TV+. 
• Apenas uma oferta por família, independentemente do número de dispositivos 

adquiridos. Pode partilhar a assinatura grátis de um ano da Apple TV+ com cinco 
membros da família através da funcionalidade Partilha com a família. 

• Ative a assinatura grátis de um ano na app Apple TV a partir de 1 de novembro 
de 2019. Certifique-se de que o seu dispositivo abrangido está a utilizar a versão 
mais recente do iOS, iPadOS, tvOS ou macOS. 

• A oferta deve ser ativada na app Apple TV até três meses depois da primeira 
configuração do novo dispositivo. Para ver a oferta, terá de iniciar sessão com o seu 
ID Apple no novo dispositivo. Se adquirir o novo dispositivo antes da data de 
lançamento da Apple TV+ (1 de novembro), terá um prazo de três meses para ativar 
a assinatura grátis a partir desta data. 

 
• Ao ativar a oferta, compromete-se a pagar uma assinatura mensal de 4,99 € após a 

conclusão da assinatura grátis de um ano, que é renovada automaticamente até ao 
seu cancelamento. Poderá cancelar a qualquer altura nas. Definições, pelo menos 
um dia antes da data de renovação. Se cancelar a assinatura durante o ano de 
oferta, perderá automaticamente o acesso à Apple TV+, assim como ao restante 
período experimental grátis de um ano. Não é possível reativar o período 
experimental. 

 
 
Dispositivos abrangidos: 

• Estão incluídos todos os novos dispositivos iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV ou 
Mac com a versão mais recente do iOS, iPadOS, tvOS ou macOS e adquiridos a 
partir de 10 de setembro de 2019, à Apple ou através de revendedores autorizados 
Apple. 


