
Galaxy A Series 2020 Free YOUTUBE PREMIUM 
 

1. Promo ini hanya untuk pelanggan pertama Youtube red, Music Premium, Youtube Premium dan Google Play 

Music yang berhak mendapatkan langganan gratis, penawaran perkenalan atau harga promosi. 

2. Langganan bulanan sampai dengan 2 bulan percobaan, Konsumen akan otomatis ditagihkan  harga tertera 

kecuali konsumen membatalkan selama masa percobaan dan kemudian setiap bulan mulai dari tagihan 

pertama sampai konsumen membatalkan masa berlanganan. Batalkan kapan saja. Tidak ada refund atau 

kredit untuk periode billing partial. 

3. Langganan keluarga : undang sampai dengan 5 (lima) orang anggota keluarga sebagai tambahan untuk ikut 

dalam Google family group dan bagikan langganan Music Premium dan Youtube Premium. Semua keluarga 

harus berusia 13 (tigabelas) tahun atau lebih, mempunyai akun Google dan berada dalam satu household 

sebagai family manager. 

4. Langganan Pelajar : Daftar langganan baik untuk Musik Premium atau Youtube premium sebagai pelajar dan 

dapatkan keuntungan yang sama pada rate diskon. Langganan Youtube Pelajar  hanya tersedia untuk full time 

pelajar pada institusi pendidikan tinggi  di negara tertentu, dan akan diverifikasi oleh pihak ketiga selaku 

service verifikasi.   

5. Quebeck : Membership pelajar berlaku untuk maximum 4 (empat) tahun. Pada tiap akhir tahun, akan 

mendapatkan  verifikasi kembali. Jika konsumen tidak lagi memenuhi syarat untuk harga diskon pelajar, 

membership akan berakhir dan konsumen akan dapat memilih harga penuh untuk berlanganan youtube 

Premium atau Music premium. Konsumen dapat meng-cancel membership kapan saja.  

6. Playback : Konsumen harus mempunyai koneksi internet untuk melakukan stream video atau men-

download/mengunduhnya. 

7. Dengan mengakhiri pembelian, konsumen memverifikasi bahwa berusia 18 (delapanbelas) tahun atau lebih 

dan setuju dengan term ini.  

8. Harga akan bervariasi, dan Google berhak untuk merubah harga sesuai dengan kebijakan Google.   

9. Layanan Youtube Premium berlaku untuk device Samsung Galaxy A51 dan/atau A71. 

10. Untuk informasi lebih lanjut terkait promo Youtube Premium ini, konsumen dapat menghubungi Youtube Help 

center (https://support.google.com/youtube/?visit_id=637298598685219607-

779977358&rd=3#topic=9257430) [***] 

 


