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Šī YouTube Premium četru mēnešu bezmaksas 
izmēģinājuma perioda akcija ir pieejama 
dalībniekiem Latvijā, kuri no 2021. gada 14. 
janvāra līdz 2022. gada 6. marta plkst. 9:59 pēc 
Austrumeiropas laika iegādāsies un aktivizēs 
Samsung Galaxy S21 (S21, S21+, S20 Ultra) 
ierīci. Piedāvājums ir pieejams tikai klientiem, 
kas pašlaik nav YouTube Premium, YouTube 
Music Premium vai Google Play mūzikas 
abonenti, nav bijuši YouTube Premium, 
YouTube Music Premium vai Google Play 
mūzikas abonenti, kā arī iepriekš nav 
izmantojuši YouTube Premium, YouTube Music 
Premium vai Google Play mūzikas 
izmēģinājuma versiju. Piedāvājums ir jāizmanto 
līdz 2022. gada 6. aprīļa plkst. 9:59 pēc 
Austrumeiropas laika. Reģistrējoties ir jānorāda 
derīgs maksājuma veids, taču no jums netiks 
iekasēta maksa, kamēr nebūs beidzies 
izmēģinājuma periods. Beidzoties izmēģinājuma 
periodam, no jums tiks automātiski iekasēta 
individuālā abonēšanas maksa, kas pašlaik ir 
8,49 eiro mēnesī (ikmēneša maksājums). 
Jebkurā brīdī līdz izmēģinājuma perioda beigām 
jūs varat atcelt savu izmēģinājuma versiju. Par 
daļējiem norēķinu periodiem atmaksas netiek 
veiktas. Lai izmantotu piedāvājumu, ir 
nepieciešams Google konts. Reklamētājs: 
Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Koreja un Google Commerce Limited, Gordon 
House, Barrow iela, Dublina 4, Īrija 

Šī YouTube Premium divu mēnešu bezmaksas 
izmēģinājuma perioda akcija ir pieejama 
dalībniekiem Latvijā, kuri no 2021. gada 6. 
marta līdz 2022. gada 6. marta plkst. 9:59 pēc 
Austrumeiropaslaika iegādāsies un aktivizēs 
Samsung mobilo ierīci (izņemot Samsung 
Galaxy S21 (S21, S21+, S21 Ultra)). 
Piedāvājums ir pieejams tikai klientiem, kas 
pašlaik nav YouTube Premium, YouTube Music 
Premium vai Google Play mūzikas abonenti, nav 
bijuši YouTube Premium, YouTube Music 
Premium vai Google Play mūzikas abonenti, kā 
arī iepriekš nav izmantojuši YouTube Premium, 
YouTube Music Premium vai Google Play 
mūzikas izmēģinājuma versiju. Piedāvājums ir 
jāizmanto līdz 2022. gada 6. aprīļa plkst. 9:59 
pēc Austrumeiropas laika. Reģistrējoties ir 
jānorāda derīgs maksājuma veids, taču no jums 
netiks iekasēta maksa, kamēr nebūs beidzies 
izmēģinājuma periods. Beidzoties izmēģinājuma 
periodam, no jums tiks automātiski iekasēta 
individuālā abonēšanas maksa, kas pašlaik ir 
8,49 eiro mēnesī (ikmēneša maksājums). 
Jebkurā brīdī līdz izmēģinājuma perioda beigām 
jūs varat atcelt savu izmēģinājuma versiju. Par 
daļējiem norēķinu periodiem atmaksas netiek 
veiktas. Lai varētu izmantot piedāvājumu, ir 
nepieciešams Google konts. Reklamētājs: 
Samsung Electronics Co., Ltd., 129 Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
Koreja un Google Commerce Limited, Gordon 
House, Barrow iela, Dublina 4, Īrija 

 


