iTunes Kaart – handleiding

HET VERZILVEREN VAN EEN iTUNES KAART
Met een iTunes kaart kun je direct de nieuwste Apps, games, films, muziek en nog veel
meer…kopen en installeren op je iPhone of iPad. De iTunes Gift Card kan in de iTunes
Store, iBooks Store, App Store en Mac App Store ingewisseld worden.
Activeer de iTunes Gift Card code en ga daarna direct aan de slag!

Verzilveren iTunes kaart – via iPhone, iPad of iPod Touch:
1. Open op het desbetreffende apparaat de iTunes Store, App Store of iBooks
Store. Het tegoed van de iTunes kaart wordt aan je Apple ID gekoppeld. Het tegoed
kan in alle winkels worden gebruikt, indien je bij elke winkel met dezelfde Apple ID
inlogt.
2. Scrol omlaag op het scherm Uitgelicht en tik op ‘Wissel in’.
3. Log vervolgens in met je Apple ID.
4. Tik daarna op ‘U kunt codes ook handmatig invoeren’.
5. Als je een iTunes Store Card hebt, vul dan de 16-cijferige code in. Deze code vind je
op de achterkant van de card terug. De code begint met een X.
6. Tik op ‘Wissel in’.
Het tegoed van de iTunes Gift Card wordt aan de iTunes Store-, App Store- en
iBooks Store-accounts van je Apple ID toegevoegd. Het tegoed wordt gebruikt voor
elke aankoop bij deze winkels en blijft actief totdat het bedrag is opgebruikt.

Verzilveren iTunes Gift Card – via een Mac of PC
1. Open iTunes.
2. Klik op ‘Log in’ en vul daarna je Apple ID en wachtwoord in.
3. Klik op je naam en selecteer in het vervolgkeuzemenu de keuzemogelijkheid
‘Wissel in’.
4. Vul het wachtwoord nog een keer in.
5. Als je een iTunes Store Card hebt gekocht, dan vul je de 16-cijferige code in. Deze
code vind je op de achterkant van de card terug. De code begint met een X.
6. Klik op ‘Wissel in’.
Nadat je een iTunes Gift Card hebt verzilverd, wordt het saldo van je iTunes-account
automatisch opgewaardeerd. Het tegoed van de iTunes Store Card wordt aan de
iTunes Store-, App Store- en iBooks Store-accounts van je Apple ID toegevoegd.

WIJ WENSEN JE VEEL PLEZIER!
Klik hier indien je direct een iTunes Gift Card via onze webshop wilt kopen!
LET OP! iTunes kaarten zijn verkrijgbaar voor landen. Pas dus goed op dat je de juiste iTunes
Kaart koopt.

iTunes Kaart Codes is onderdeel van Online Gamecard Diensten B.V.

