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Akcijos sąlygos  Ši „YouTube Premium“ keturių mėnesių 
nemokamo bandomojo laikotarpio akcija 
siūloma dalyviams iš Lietuvos, kurie nuo 2021 
m. sausio 14 d. iki 2022 m. kovo 5 d. 23.59 val. 
PST laiku įsigis ir aktyvins „Samsung Galaxy 
S21“ (S21, S21+, S21 Ultra). Pasiūlymas galioja 
tik tiems naudotojams, kurie šiuo metu 
neprenumeruoja „YouTube Premium“, „YouTube 
Music Premium“ arba „Google Play“ muzikos, 
anksčiau neprenumeravo „YouTube Premium“, 
„YouTube Music Premium“, „YouTube Red“ 
arba „Google Play“ muzikos ir anksčiau 
nesinaudojo bandomuoju „YouTube Premium“, 
„YouTube Music Premium“ , „Google Play“ 
muzikos arba „YouTube Red“ laikotarpiu. 
Pasiūlymą reikia aktyvuoti iki 2022 m. balandžio 
5 d. 23.59 val. PST laiku. Prisiregistruojant 
būtina nurodyti galiojančią mokėjimo formą, 
tačiau nebūsite apmokestinti iki bandomojo 
laikotarpio pabaigos. Pasibaigus bandomajam 
laikotarpiui jums bus automatiškai taikoma 
asmeninė, kas mėnesį mokama prenumeratos 
kaina (šiuo metu – 8,49 euro). Kol bandomasis 
laikotarpis nesibaigė, galite jį bet kada atšaukti 
nieko nemokėdami. Lėšos už dalį atsiskaitymo 
laikotarpio negrąžinamos. Norint pasinaudoti 
pasiūlymu, reikalinga „Google“ paskyra. Akciją 
organizuoja: „Samsung Electronics Co., Ltd.“, 
129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, Korėja, ir Google Commerce 
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 
Airija.  

Ši „YouTube Premium“ dviejų mėnesių 
nemokamo bandomojo laikotarpio akcija 
siūloma dalyviams iš Lietuvos, kurie nuo 2021 
m. kovo 6 d. iki 2022 m. kovo 5 d. 23.59 val. 
PST laiku įsigis ir aktyvins „Samsung“ mobilųjį 
įrenginį (išskyrus „Samsung Galaxy S21“ (S21, 
S21+, S21 Ultra)). Pasiūlymas galioja tik tiems 
naudotojams, kurie šiuo metu neprenumeruoja 
„YouTube Premium“, „YouTube Music Premium“ 
arba „Google Play“ muzikos, anksčiau 
neprenumeravo „YouTube Premium“, „YouTube 
Music Premium“, „YouTube Red“ arba „Google 
Play“ muzikos ir anksčiau nesinaudojo 
bandomuoju „YouTube Premium“, „YouTube 
Music Premium“, „Google Play“ muzikos arba 
„YouTube Red“ laikotarpiu. Pasiūlymą reikia 
aktyvuoti iki 2022 m. balandžio 5 d. 23.59 val. 
PST laiku. Prisiregistruojant būtina nurodyti 
galiojančią mokėjimo formą, tačiau nebūsite 
apmokestinti iki bandomojo laikotarpio pabaigos. 
Pasibaigus bandomajam laikotarpiui jums bus 
automatiškai taikoma asmeninė, kas mėnesį 
mokama prenumeratos kaina (šiuo metu – 8,49 
euro). Kol bandomasis laikotarpis nesibaigė, 
galite jį bet kada atšaukti nieko nemokėdami. 
Lėšos už dalį atsiskaitymo laikotarpio 
negrąžinamos. Norint pasinaudoti pasiūlymu, 
reikalinga „Google“ paskyra. Akciją organizuoja: 
„Samsung Electronics Co., Ltd.“, 129 Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Korėja, ir Google Commerce Limited, Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Airija.  

 


