YouTube Premium
ההטבה שמאפשרת ליהנות ממינוי ל YouTube Premium-בחינם לתקופת ניסיון של חודשיים פתוחה ללקוחות
בישראל ("משתתפים") ,שירכשו כל מכשיר ( Samsung Galaxyחוץ מהמכשירים הבאיםSamsung Galaxy :
 )S10/S10e/S10+, S10 5G, Galaxy Fold, Note10, Note10+, Note10 5G, Note10+ 5G, Tab 6, Tab S5eויפעילו
אותו בין התאריכים  20בפברואר  2019ו 29-בפברואר"( 2020 ,תקופת הפעילות").
משתתפים שרכשו והפעילו את המכשירים הבאיםSamsung Galaxy S10/S10e/S10+, S10 5G, Galaxy Fold, :
 Note10, Note10+, Note10 5G, Note10+ 5G, Tab 6, Tab S5eתינתן הטבה שמאפשרת ליהנות ממינוי ל-
 YouTube Premiumבחינם לתקופת ניסיון של ארבעה חודשים לאותה תקופת פעילות.
ההטבה לא תינתן למשתתפים שיש או היה להם מנוי או תקופת ניסיון לאחד מהבאיםYouTube Premium :
(המוכר גם כ YouTube Music Premium ,)YouTube Red-או .Google Play Music
יש לממש את ההטבה במסגרת תקופת הפעילות .ניתן לממש את ההטבה עד ל 31-במרץ ( 2020להלן" :תקופת
הניסיון").
בזמן ההרשמה ,משתתף יתבקש להזין אמצעי תשלום תקף ,אשר לא יחויב עד לסיום תקופת הפעילות.
בסיום תקופת הפעילות יתבצע חיוב אוטומטי של אמצעי התשלום שהוזן על ידי המשתתף ,במחיר המנוי
הסטנדרטי ,שעומד כרגע על סך  ₪ 23.90לחודש ,מחיר המנוי עלול להשתנות בהתאם לתנאי השימוש של
.YouTube
משתתף יכול לבטל את הטבת מנוי הניסיון ללא תשלום ,בכל שלב במהלך תקופת הפעילות .
כדי לממש את ההטבה ,משתתף צריך חשבון  Googleפעיל.
מימוש ההטבה כפוף לתנאי השימוש של  ,YouTubeכל משתתף מחויב לבדוק תנאים אלו בקישור הבא:
 .https://www.youtube.com/t/premium_restrictions?gl=ILמובהר בזאת ,כי סמסונג לא אחראית למנוי
 ,YouTube Premiumלהתאמתו למשתתף ולשימוש בו.
שלבי מימוש ההטבה
על מנת לממש את ההטבה וליהנות ממנוי חינמי לתקופת ניסיון ,על המשתתף למלא אחר הצעדים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

הפעלת מכשיר סמסונג חדש
כניסה ללינק youtube.com/premium/Samsung :או לאפליקציית  YouTubeוחיבור באמצעות חשבון
.Google
לחיצה על " "Try it for Freeאו "נסה בחינם"
מילוי פרטי תשלום
לחיצה על "קנה" על מנת לאשר את ההטבה

תנאים כללים


המשתתף מבין כי סמסונג לא תישא באחריות לכל אובדן ו/או נזקים מכל סוג שהוא ,שהמשתתף עלול
לסבול מהם ,או אשר עלולים להיגרם למי מהמשתתפים מעמם השתתפותם בפעילות ,והקשור במישרין
או בעקיפין עם הפעילות או מכל סיבה אחרת.



סמסונג תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להפסיק או לשנות את ההטבה או לשנות,
למחוק או להוסיף לתקנון זה בכל עת לפני או במהלך תקופת הפעילות.



על תקנון זה ,לרבות על תוקפו ,יחול הדין הישראלי בלבד .סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל עניין
הקשור ו/או הנובע מהסכם זה ובכל הקשור למידע החסוי נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

