
YouTube Premium 
 

פתוחה כמצוין מטה, בחינם לתקופת ניסיון  YouTube Premium-ההטבה שמאפשרת ליהנות ממינוי ל .1

 1-הועד  2022, לפברואר 1-את המכשירים הבאים החל מהשירכשו , "(משתתפים)" בישראל לקוחותל

 .2023, למרץ

 ,Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, S20 5G הבאים:   שרכשו והפעילו את המכשירים למשתתפים .1.1

S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, Galaxy Note20 5G or Note20 Ultra 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z 

Fold2, Galaxy Tab S7, Galaxy S22 5G , Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S22+ 5המצוינת בתקופה 

 ארבעהבחינם לתקופת ניסיון של  YouTube Premium-הנות ממינוי ליהטבה שמאפשרת ל תינתן, מעלה

יוכלו ליהנות מההטבה רק אם יממשו  2021מרץ  6מכשירים לפני משתתפים שרכשו או אקטבו  .חודשים

 .Z Flip 3, Z Fold 3, S21 FE משתתפים שרכשו או אקטבו למעט 200באפריל  4אותה עד ה

 

מעלה,  1.1בסעיף  המצויניםמלבד המכשירים  Samsung Galaxy מכשירכל שרכשו והפעילו  למשתתפים .1.2

בחינם לתקופת ניסיון  YouTube Premium-הנות ממינוי לי, תינתן הטבה שמאפשרת לאמורהה בתקופה

 .ייםחודששל 

 

 תנאים למימוש ההטבה .2
 

 YouTube: או תקופת ניסיון לאחד מהבאיםמנוי  להם בהווה או בעבר  לא תינתן למשתתפיםההטבה  .2.1

Premium המוכר גם כ(-YouTube Red ,)YouTube Music Premium  אוGoogle Play Music. 

 2021ליוני,  30-יום העד לממש את ההטבה ניתן ל .הפעילותבמסגרת תקופת  ההטבהיש לממש את  .2.2

  .("הניסיון תקופת" :)להלן

 . הפעילותלא יחויב עד לסיום תקופת  אשרלהזין אמצעי תשלום תקף,  יתבקש , משתתףבזמן ההרשמה .2.3

במחיר המנוי  של אמצעי התשלום שהוזן על ידי המשתתף,יתבצע חיוב אוטומטי  הפעילותבסיום תקופת  .2.4

המנוי עלול להשתנות בהתאם לתנאי השימוש  מחיר, לחודש₪  23.90 סך על כרגע עומדשהסטנדרטי, 

 . YouTubeשל 

 .  הפעילותבמהלך תקופת בכל שלב  הניסיון ללא תשלום,הטבת מנוי לבטל את  משתתף יכול .2.5

 . פעיל Googleחשבון  יהיה  משתתףנדרש כי ל, כדי לממש את ההטבה .2.6

תנאים אלו בקישור לבדוק תחייב בזה כל משתתף מ, YouTubeמימוש ההטבה כפוף לתנאי השימוש של  .2.7

לא תישא מובהר בזאת, כי סמסונג . https://www.youtube.com/t/premium_restrictions?gl=IL: הבא

 בו. שימוש, להתאמתו למשתתף ולYouTube Premiumמנוי  בכל אחריות ישירה או עקיפה  בקשר עם

 

 ההטבה מימוש שלבי .3

 :השלים את הפעולות הבאותמנת לממש את ההטבה וליהנות ממנוי חינמי לתקופת ניסיון, על המשתתף לעל 

 .הפעלת מכשיר סמסונג חדש .3.1

 .Googleוחיבור באמצעות חשבון  YouTubeאו לאפליקציית  youtube.com/premium/Samsungכניסה ללינק:  .3.2

 ." או "נסה בחינם"Try it for Freeלחיצה על " .3.3

 .פרטי תשלוםמילוי  .3.4
 .לחיצה על "קנה" על מנת לאשר את ההטבה .3.5

 

 

https://www.youtube.com/t/premium_restrictions?gl=IL


 תנאים כללים .4
 

סוג או נזקים מכל /בדן ווא לכלכי סמסונג לא תישא באחריות סכים ומאשר בזה כי ידוע לו המשתתף מ .4.1

ם השתתפותם צמע המשתתפיםמלמי גרם יעלולים להאשר  או, שהמשתתף עלול לסבול מהם ,שהוא

 .או מכל סיבה אחרת או בעקיפין עם הפעילותוהקשור במישרין , בפעילות
, או לשנות טבהאו לשנות את הה הפסיקל ,שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לפי ,סמסונג תהיה רשאית .4.2

 .פעילותבכל עת לפני או במהלך תקופת הלתקנון זה תנאים למחוק או להוסיף 
השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין סמכות . יחול הדין הישראלי בלבד, לרבות על תוקפו, זה תקנון על .4.3

 .יפו-אביב-בתל סמכיםאו הנובע מהסכם זה ובכל הקשור למידע החסוי נתונה לבתי המשפט המו/הקשור ו

 

 


