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Apple TV+ abonnement actie
Bij aankoop van een nieuwe iPhone of iPad ontvang je nu zeven dagen lang gratis het Apple
TV Plus-abonnement cadeau! Deze actie loopt via de fabrikant. Lees hieronder hoe je zelf na
ontvangst van je nieuwe iPhone of iPad bij Apple je actieproduct kunt claimen.

Hoe krijg ik het actieproduct?
1. Bestel je nieuwe iPhone of iPad tijdens de actieperiode op Belsimpel.nl of in een
Belsimpel Winkel.
2. Na aanschaf heb je drie maanden de tijd om de aanbieding te activeren.
3. Het gratis Apple TV Plus-abonnement kun je als volgt activeren:
a. Zet je nieuwe Apple-product aan. Zorg ervoor dat je bent ingelogd met je Apple ID.
b. Het besturingssysteem iOS moet up-to-date zijn. Controleer dit door bij Instellingen Algemeen - Software-update te kijken. Installeer een eventuele update.
c. Open de Apple TV-app.
d. Zie je de aanbieding niet direct in beeld, scrol dan naar beneden in het gedeelte Nu
kijken.
e. Tik op Geniet 7 dagen gratis.
f. Mogelijk moet je nu nog wat extra stappen doorlopen. Er kan bijvoorbeeld gevraagd
worden naar je Apple ID of je betaalmethode.
Let op:
1. De actie heeft enkel betrekking op de maandelijkse abonnementkosten van het Apple
TV+ abonnement en niet op de inhoud van de app. Dit betekent dat je toegang krijgt
tot alle Apple Original-series en films, maar Apple rekent hier nog wel losse prijzen
voor het bekijken van andere films en series
2. Het is een gratis proefperiode van zeven dagen. Het abonnement wordt na een week
automatisch verlengd. Bij het opzeggen wordt de gratis proefperiode direct beëindigd
en je kunt Apple TV+ dan dus meteen niet meer gebruiken. Zeg dus zo laat mogelijk
op om maximaal te profiteren!

Duur van de actie
De actie loopt vanaf 1 november en de aanbieding geldt met terugwerkende kracht nog voor
iPhones en iPads die vanaf 10 september 2019 gekocht zijn. Het is nog niet duidelijk tot
wanneer deze actie precies zal lopen, dus wees er snel bij!

Bij wie kan ik terecht voor vragen over de actie?
Apple regelt alles rondom deze actie. Je kunt dus het beste contact opnemen met de
klantenservice van Apple Nederland als je vragen hebt. Op
https://www.apple.com/nl/contact/ vind je hoe je contact op kunt nemen met Apple.

https://www.apple.com/nl/contact/ vind je hoe je contact op kunt nemen met Apple.

Let op! a.Deze actie is van en loopt volledig via Apple. Belsimpel is niet verantwoordelijk
voor het aanbieden van het Apple TV Plus-abonnement. b.Deelname aan deze actie is alleen
mogelijk voor consumenten van 18 jaar of ouder. c.Deze actie is niet geldig in combinatie
met een outlet-model van dit toestel of met de Refurbished iPhones die wij aanbieden. De
actie is alleen geldig op nieuwe iPhones en iPads, dus deze toestellen komen niet in
aanmerking voor deze actie. e.Alleen bestellingen die vanaf 10-09-2019 zijn geplaatst,
komen in aanmerking voor deze actie. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt.

