
iCloud+ med 50 GB lagringringsutrymme – gratiserbjudande 

1.  Giltighetsperioden för iCloud+ med 50 GB lagringsutrymme – gratiserbjudande (”Erbjudandet”) börjar den dag då 
erbjudandet aktiveras och pågår tills Försäkring Sure Thing med AppleCare Services upphör att gälla eller sägs upp 
(”Erbjudandeperioden”). Om du (1) aktiverar en ny Försäkring Sure Thing med AppleCare Services och (2) loggar in på 
iCloud med det Apple-ID som ursprungligen användes för att aktivera erbjudandet inom 28 dagar från det att försäkringen 
upphört att gälla eller sagts upp (beroende på vad som är tillämpligt) så kommer en ny Försäkring Sure Thing med 
AppleCare Services att ersätta en tidigare Försäkring Sure Thing med AppleCare Services i enlighet med dessa villkor och 
ditt erbjudande kommer att fortsätta att vara aktivt. 

2.  Villkor 

(1) Du måste logga in på iCloud från den mobila enhet som skyddas med Försäkring Sure Thing med AppleCare Services. 
iCloud är en tjänst som tillhandahålls av Apple. Klicka här för användarvillkoren till iCloud: 
https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/se/terms.html.   

(2) Det Apple-ID som användes till att logga in på iCloud från den skyddade mobila enheten måste ha Sverige inställt som 
land/region för iTunes. 

(3) Ett erbjudande tillhandahålls för varje Apple-ID. Även om du har flera skyddade mobila enheter gäller erbjudandet en 
gång för ditt Apple-ID-konto. 

(4) Du kan använda det kostnadsfria iCloud+-lagringsutrymmet på 50 GB från flera enheter om du är inloggad med samma 
Apple-ID. 

3.  Aktivering av erbjudandet 

(1) Lös in erbjudandet genom att logga in på iCloud på din skyddade mobila enhet och vänta tills du får ett meddelande om 
att aktivera det kostnadsfria erbjudandet (det kan ta upp till 24 timmar innan meddelandet visas). 

(2) Om du redan betalar för ett abonnemang på iCloud+-lagring så kan du behöva öppna inställningarna för iCloud-lagring 
på din enhet och välja den plan med 50 GB lagringsutrymme som anges som gratis. (Läs mer om hantering av iCloud-
lagring här: https://support.apple.com/HT204247).  

(3) Du kan aktivera erbjudandet när som helst efter att din enhets försäkring börjat gälla. Detta gäller under förutsättning 
att enheten fortfarande skyddas av Försäkring Sure Thing med AppleCare Services (abonnemanget får till exempel inte ha 
löpt ut eller sagts upp) vid tidpunkten för aktiveringen. 

(4) Erbjudandets starttid varierar beroende på vilket iCloud-abonnemang du hade innan du aktiverade erbjudandet. 

(a) Om du just nu har 5 GB lagringsutrymme så börjar erbjudandet att gälla så snart du aktiverat det. 

(b) Om du just nu betalar för ett abonnemang på 50 GB lagringsutrymme så börjar erbjudandet gälla så snart du 
aktiverat det. Du får en proportionell återbetalning av resten av den nuvarande faktureringsperioden för iCloud-
abonnemanget i tillämpliga fall. 

(c) Om du redan betalar för ett abonnemang på 200 GB eller 2 TB lagringsutrymme så aktiveras erbjudandet i 
slutet av din nuvarande faktureringsperiod och ingen återbetalning sker. 

(5) När du löst in erbjudandet kan du när som helst uppgradera till 200 GB eller 2 TB iCloud+-lagringsutrymme och du debiteras 
då motsvarande månadskostnaden. När du gjort detta är erbjudandet inte längre tillgängligt och lagringsutrymmet på 50 GB 
finns bara tillgängligt till den ordinarie månadskostnaden. 

https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/se/terms.html
https://support.apple.com/HT204247


4.  Uppsägning av erbjudandet 

(1) Efter erbjudandeperioden förnyas abonnemanget på iCloud+ med 50 GB lagringsutrymme automatiskt och du debiteras 
den ordinarie månadskostnaden varje månad om du inte avslutar abonnemanget minst en dag före förnyelsedatumet. 
Detta gäller under förutsättning att månadsdebiteringen startar tidigast 28 dagar efter att erbjudandet upphör att gälla.  

(2) För att förtydliga: När Försäkring Sure Thing med AppleCare Services upphör att gälla eller sägs upp kan Erbjudandet 
upphöra att gälla. Då förnyas ditt iCloud+-abonnemang med 50 GB lagringsutrymme automatiskt till den ordinarie 
månadskostnaden och du debiteras den ordinarie månadskostnaden i enlighet med vad som beskrivs i ovanstående stycke. 

 


