
CAMPANIA «3 luni gratuite de Apple Music» 
 
Organizatorul acestei campanii, respectiv vanzatorul produselor si serviciilor aferente acestei 
oferte este Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, 
Irlanda. Numar de inregistrare fiscala. IE9700053D.  Detalii referitoare la campanie,  pentru 
fiecare tara in parte regasiti in urmatorul link:  https://www.apple.com/ro/apple-music/  
 
Comunicarea ofertei se realizează prin intermediul iSTYLE Retail, avand rolul de a informa 
consumatorul cu privire la oferta Apple Music a organizatorului. iSTYLE Retail are sediul in 
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246C, etaj 19, camera M2, sector 1, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/11341/1999, CUI: 12510135. 
 
Campania se va derula conform prevederilor menționate de către organizator, disponibile accesând 
linkul https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ro/terms.html  

 
Campania are loc între 13.11.2019 orele 9 :00 şi 14.02.2020, orele 23 :59. 
  
Obiectul campaniei este oferirea de catre organizator a unui abonamentul gratuit pe 3 luni la 
aplicația Apple Music, doar pentru abonați noi. Te poți dezabona oricând, pentru acest lucru te 
rugam sa accesezi linkul : https://support.apple.com/ro-ro/HT202039 
In cazul în care nu vă dezabonați la expirarea perioadei gratuite de 3 luni, vi se va debita automat 
cardul bancar cu prețul abonamentului, în funcție de tipul de abonament ales de la Anexa 1.  
Mai multe detalii despre modul de facturare a Tranzacțiilor găsiți la  
http://support.apple.com/kb/HT5582.  
 
Prin « Abonat nou » se intelege un utilizator care se inregistreaza pentru prima data in cadrul 
aplicatiei Apple Music, respectiv prima inregistrare in aplicatie a Apple ID-ului. 
(ID-ul Apple este contul pe care îl utilizaţi în ecosistemul Apple. ID-ul dvs. Apple este valoros şi 
dvs. sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii şi siguranţei acestuia.) 
 
 
Sesizări și reclamații: Orice sesizare sau reclamație  cu privire la oferta «3 luni gratuite de Apple 
Music» se va realiza  catre organizatorul campaniei – Apple Inc. Aceasta se va face accesând 
platforma : https://support.apple.com/ro-ro/music sau contactând numărul de suport 0800 400138. 
Termenele și condițiile pe care organizatorul/ vanzatorul campaniei le-a stabilit sunt disponibile 
în momentul în care vă înregistrați în cadrul platformei, pentru a beneficia de serviciile oferite. 
Acestea constituie un contract între dvs. şi Apple 
 
Mai multe detalii sunt disponibile aici: 
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ro/terms.html 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Anexa 1: 
 

 
 
Note de subsol Apple 

• * Doar abonați noi. In cazul în care nu vă dezabonați la expirarea perioadei gratuite de 3 luni, vi se 
va debita automat cardul bancar cu prețul abonamentului, în funcție de tipul de abonament ales. 
 

1. Doar pentru studenți. Necesită confirmarea statutului de student într-o facultate. 
2. Necesită Share cu familia în iCloud. Consultă https://support.apple.com/ro-ro/HT201060 pentru 

informații suplimentare. 
 
 
ATENTIE: Va rugam sa cititi cu atentie toate informatiile furnizate de catre organizator, 
prezentate in linkurile acestui document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 2: Afișarea, schimbarea sau anularea abonamentelor 
 

Gestionează-ți abonamentul la Apple Music, Apple News+, Apple Arcade, Apple TV+, canalele 
Apple TV sau abonamentele la care te-ai înregistrat dintr-o aplicație, cum ar fi Hulu, Spotify, 
Pandora sau HBO NOW. 

 Pentru a modifica sau anula un abonament – sau pentru 
a verifica dacă o taxă Apple pe care nu o recunoști ține 
de un abonament – atinge sau fă clic pe acest buton: 

 

 

 

Nu vezi lista abonamentelor atunci când atingi sau faci 
clic pe buton? Alege dispozitivul și parcurge următorii 
pași: 

iPhone, iPad sau iPod touch 

Mac 

Apple TV 

Alt dispozitiv 

 

 
Ce este un abonament? 

Cu un abonament, plătești pentru a accesa conținut dintr-o aplicație sau un serviciu pentru o 
perioadă de timp. De exemplu, te poți abona la un serviciu de transmitere video plătit lunar. 
Abonamentele se reînnoiesc automat dacă nu le anulezi. Află informații despre tipurile de aplicații 
și despre achizițiile din aplicație. 

Dacă te-ai înregistrat pentru un abonament de încercare gratuit sau cu reducere și nu vrei să îl 
reînnoiești, anulează-l cu cel puțin 24 de ore înainte de încheierea perioadei de încercare. 

Dacă anulezi, poți să folosești în continuare abonamentul până la data următoarei facturări. Dacă 
anulezi în timpul perioadei de încercare, este posibil să pierzi imediat accesul la conținut. 

Anularea abonamentelor este puțin diferită în Israel, Africa de Sud și Turcia. Află informații 
despre circumstanțele speciale pentru aceste țări și regiuni. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 Cum modifici sau anulezi abonamentele pe iPhone, 
iPad sau iPod touch 

1 Deschide aplicația Configurări.  
2 Atinge numele tău, apoi atinge 
Abonamente.*  
3 Atinge abonamentul pe care vrei să-l 
gestionezi. Nu vezi abonamentul pe care îl cauți? 
4 Alege o altă opțiune de abonament sau atinge 
Anulați abonamentul. Dacă nu vezi opțiunea Anulați 
abonamentul, abonamentul este deja anulat și nu se 
va reînnoi. 
*Dacă nu vezi „Abonamente” în aplicația 
Configurări, atinge „iTunes și App Store” în schimb. 
Atinge ID-ul Apple (care este în mod normal adresa 
ta de e-mail), apoi atinge Afișați ID Apple. 
Autentifică-te, derulează la Abonamente, apoi atinge 
Abonamente. 

 
 

 
 
Cum modifici sau anulezi abonamente de pe computerul Mac 

1 Deschide aplicația App Store. 
2 Fă clic pe butonul de autentificare  sau pe numele tău din partea de jos a barei laterale. 
3 Fă clic pe  Afișați informațiile din partea de sus a ferestrei. Ți se poate solicita să te conectezi. 
4 Pe pagina care apare, derulează până se afișează Abonamente, apoi fă clic pe Gestionați. 
5 Fă clic pe Editați lângă abonamentul dorit. Nu vezi abonamentul pe care îl cauți? 
6 Alege o altă opțiune de abonament sau fă clic pe Anulați abonamentul. Dacă nu vezi opțiunea 

Anulați abonamentul, abonamentul este deja anulat și nu se va reînnoi.  
 

 

 



 

 

Vizualizarea, modificarea sau anularea abonamentelor de pe Apple TV 

Poți edita numai abonamente pentru aplicații tvOS instalate pe Apple TV. Pentru Apple TV (a 3-
a generație sau un model anterior) trebuie să folosești un dispozitiv iOS sau iPadOS sau un 
computer pentru a-ți gestiona abonamentele. 

1 Deschide Configurări. 
2 Selectează Utilizatori și conturi, apoi selectează contul tău. 
3 Selectează Abonamente. 

 



 
4 Alege abonamentul pe care dorești să-l gestionezi. Nu vezi abonamentul pe care îl cauți? 
5 Alege o altă opțiune de abonament sau selectează Anulați abonamentul. Dacă nu vezi opțiunea 

Anulați abonamentul, abonamentul este deja anulat și nu se va reînnoi. 
Modifică sau anulează abonamentele Apple dacă nu ai un dispozitiv Apple 

Dacă nu mai ai dispozitive Apple, descarcă iTunes pe un PC pentru a modifica sau anula 
abonamentele. Sau contactează Asistența Apple. 

Modifică sau anulează abonamente în iTunes pentru Windows 

1 Deschide iTunes. 
2 Din bara de meniu din partea de sus a ferestrei iTunes, alege Cont, apoi alege Afișează contul 

meu. Este posibil să trebuiască să te autentifici cu ID-ul Apple. 
3 Fă clic pe Afișează contul. 
4 Derulează până la secțiunea Configurări. Lângă Abonamente, fă clic pe Gestionați. 
5 Fă clic pe Editați lângă abonamentul dorit. Nu vezi abonamentul pe care îl cauți? 
6 Alege o altă opțiune de abonament sau fă clic pe Anulați abonamentul. 
7 Dacă nu vezi opțiunea Anulați abonamentul, abonamentul este deja anulat și nu se va reînnoi. 

 
 
Modifică sau anulează Apple Music sau un dispozitiv Android sau Chromebook 
 
Pe dispozitivul Android sau Chromebook, deschide aplicația Apple Music.  
Atinge butonul pentru meniu . Atinge Cont, apoi atinge Gestionați calitatea de membru. 
 
Anulează Apple TV+ pe web 
Accesează tv.apple.com și conectează-te cu ID-ul Apple.  
Trece cursorul pentru pictograma contului din colțul superior drept. Fă clic pe Configurări cont, 
apoi derulează la secțiunea Abonament și fă clic pe Gestionați. Urmează instrucțiunile de pe ecran. 
Modifică sau anulează abonamentele pentru Apple TV+ sau canalele Apple TV pe un TV smart 
sau un dispozitiv de transmitere 
 
Dacă folosești aplicația Apple TV pe un TV smart sau un dispozitiv de transmitere, deschide 
Configurări, apoi accesează Cont > Gestionați abonamentele. 
 
Dacă nu vezi abonamentul pe care îl cauți 
Dacă ai urmat pașii de mai sus și nu găsești abonamentul pe care îl cauți, încearcă următoarele: 

 
Abonamentul este facturat prin altă companie? 
Găsește taxa pentru abonament pe extrasul de cont. Dacă nu este menționat iTunes, Apple sau o 
mențiune similară, este posibil ca abonamentul să nu fie facturat prin Apple. 
Obține ajutor pentru abonamentele care nu sunt facturate prin Apple 
 
Te-ai abonat cu un ID Apple diferit? 
Pentru a vedea abonamentele pentru un ID Apple diferit, autentifică-te cu ID-ul Apple respectiv, 
apoi urmează pașii din acest articol. 
 
 
 



Un membru al familiei a creat abonamentul respectiv? 
Organizatorul unei partajări familiale nu poate gestiona abonamente pentru ceilalți membri ai 
familiei. Cere-i membrului familiei să modifice sau să anuleze abonamentele de pe dispozitivele 
lor sau în momentul în care sunt conectați cu ID-ul lor Apple. De asemenea, poți să folosești 
opțiunea Permisiune pentru a cumpăra pentru a controla ceea ce cumpără copiii. 
Activează opțiunea Permisiune pentru a cumpăra 
 
Ai primit un e-mail suspect cu privire la abonamentul tău? 
Dacă ai primit un email fraudulos despre o taxare a abonamentului sau Apple Music, nu vei vedea 
abonamentul atunci când verifici pe dispozitivul tău Apple. Dacă ai primit un email și nu ești sigur 
dacă este real, poți verifica să te asiguri că este un email legitim din partea Apple. 
Identificarea e-mailurilor legitime de la Apple 
 
Ai nevoie să gestionezi spațiul de stocare iCloud? 
Fă downgrade la planul de stocare iCloud pe un dispozitiv Apple 
 
Încă nu îți poți găsi abonamentul? 
Contactează Asistența Apple 
 
Află mai multe 
• Gestionează sau anulează un plan AppleCare+ sau un AppleCare Protection Plan. 
• Pentru a vedea când ai fost taxat pentru abonamente și cu ce sumă, verifică-ți istoricul plăților. 

Poți de asemenea să ceri o restituire a plății pentru reînnoirea unui abonament al unei 
aplicații. 
 

• Dacă vezi o debitare de la Apple pe care nu o recunoști și ai verificat să te asiguri că nu 
corespunde unui abonament, află ce trebuie să faci cu privire la taxele nefamiliare. 
 

Informaţiile despre produsele care nu sunt fabricate de Apple sau despre site-urile web 
independente care nu sunt controlate sau testate de Apple sunt furnizate fără recomandare sau 
aprobare. Apple nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte selectarea, funcţionarea sau 
utilizarea site-urilor web sau produselor de la terţi. Apple nu face niciun fel de declaraţii privind 
acurateţea sau fiabilitatea site-urilor web terţe. La utilizarea Internetului, riscurile sunt 
inerente. Contactează distribuitorul pentru informaţii suplimentare. Alte nume de companii şi 
produse pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Anexa 4: Solicită o rambursare pentru aplicații sau conținut achiziționat de la Apple 

Anumite achiziții recente din App Store, iTunes Store, Apple Books sau alte servicii Apple pot 
fi eligibile pentru rambursare. Poți folosi orice dispozitiv cu un browser web pentru a solicita 
o rambursare. 

Solicitarea unei rambursări utilizând orice dispozitiv 

1. Accesează reportaproblem.apple.com.  
2. Autentifică-te cu ID-ul Apple și parola asociată. 
3. Dacă vezi butonul „Raportați” sau „Raportați o problemă” lângă articolul pentru care dorești să soliciți 

o rambursare, fă clic pe acesta. 
4. Urmează instrucțiunile din pagină pentru a alege motivul pentru care dorești o rambursare și trimite 

solicitarea. 

Dacă nu poți să soliciți o rambursare pe reportaproblem.apple.com 

Dacă debitarea este în așteptare, nu poți solicita o rambursare încă. După finalizarea debitării, încearcă 
să soliciți din nou o rambursare. 

Dacă ai o comandă neplătită, trebuie întâi să achiți comanda pentru a putea solicita o rambursare. Poate 
fi necesar să îți actualizezi informațiile de plată. 

Contactează Asistența Apple 

Pentru informații suplimentare despre solicitările de rambursare, contactează Asistența Apple. 

Întâmpini probleme cu un abonament? 

Poți solicita o rambursare pentru cea mai recentă perioadă de facturare. De asemenea, poți să anulezi 
abonamentul. 

Dacă tu sau un membru al familiei tale ați cumpărat un articol din greșeală 

Dacă tu sau un membru al familiei tale ați cumpărat un articol din greșeală, configurează opțiunea Timp 
de utilizare, pentru a împiedica achizițiile neintenționate. Poți să soliciți o parolă pentru cumpărături, să 
împiedici anumite tipuri de cumpărături sau să dezactivezi complet cumpărăturile. 

Configurează opțiunea Timp de utilizare > 

Anumite achiziții nu sunt eligibile pentru rambursări. Pentru detalii, consultă Termenii și condițiile 
Apple Media Services. 

Disponibilitatea în magazine și funcțiile pot varia în funcție de țară sau de regiune. Află ce este 
disponibil în țara sau regiunea ta. 

 
 



Anexa 2: 
 
Campania Apple Music organizată de Apple Distribution International Hollyhill Industrial 
Estate, Hollyhill, Cork, Irlanda. Numar de inregistrare fiscala. IE9700053D.  Detalii referitoare la 
campanie,  pentru fiecare tara in parte regasiti in urmatorul link:  https://www.apple.com/ro/apple-
music/  
 Și comunicată prin intermediul iSTYLE Retail, avand rolul de a informa consumatorul cu privire la 
oferta Apple Music a organizatorului, își extinde perioada de valabilitate până pe data de 31 Mai 
2020. 
 
 
 


