
Ontvang gratis Apple TV+ bij aankoop van een nieuwe 
iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV of Mac. 

Voorwaarden 

• Aanbieding is beperkt geldig.  
• In aanmerking komende devices die op of na 1 juli 2021 worden geactiveerd, 

voldoen aan de voorwaarden voor 3 maanden gratis Apple TV+. In aanmerking 
komende devices die op of voor 30 juni 2021 worden geactiveerd, voldoen aan 
de voorwaarden voor 1 jaar gratis Apple TV+.  

• Aanbieding kan niet worden gecombineerd met Apple One.  
• Eén aanbieding per gezin, ongeacht het aantal aangeschafte devices. Via ‘Delen 

met gezin’ kun je je abonnement op Apple TV+ delen met maximaal vijf andere 
gezinsleden.  

• De aanbieding voor 3 maanden gratis Apple TV+ is niet beschikbaar als door jou 
of iemand in je gezin eerder de aanbieding voor 1 jaar gratis Apple TV+ is 
geaccepteerd.  

• Zorg dat de nieuwste versie van iOS, iPadOS, tvOS of macOS is geïnstalleerd op 
je device.  

• De aanbieding moet binnen 3 maanden na de eerste configuratie van je nieuwe 
device worden geactiveerd in de Apple TV-app. De aanbieding verschijnt 
wanneer je met je Apple ID inlogt op je nieuwe device.  

• Wanneer je de aanbieding activeert, ga je akkoord met een abonnement van 
€ 4,99 per maand dat onmiddellijk ingaat na de gratis periode van de 
aanbieding. Het abonnement wordt automatisch verlengd totdat het wordt 
opgezegd. Via Instellingen kun je het abonnement op elk moment opzeggen. Doe 
dit minstens één dag voor elke verlengingsdatum. Als je het abonnement opzegt 
tijdens de gratis periode, hebben jij en je gezinsleden per direct geen toegang 
meer tot Apple TV+ en het resterende deel van de gratis proefperiode. Je kunt 
deze proefperiode niet opnieuw activeren.  

In aanmerking komende devices  

• Elke nieuwe iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV of Mac die geschikt is voor de 
nieuwste versie van iOS, iPadOS, tvOS of macOS en bij Apple of een door Apple 
erkende reseller is gekocht. 


