UŽREGISTRUOKITE SAVO NAUJĄ SKAITMENINĮ PIANINĄ AR SINTEZATORIŲ ČIA IR 3 MĖNESIUS NAUDOKITĖS
FLOWKEY PREMIUM NEMOKAMAI

Mokykitės groti pianinu ar sintezatoriumi su Yamaha ir
flowkey
Ar kada nors svajojote groti pianinu ar sintezatoriumi? Yamaha ir flowkey – vienos iš populiariausių
pasaulyje programėlių mokytis groti pianinu dėka, galite išmokti groti bet kokią muziką namuose ir
savo tempu. Įsigiję Yamaha skaitmeninį pianiną ar sintezatorių, jūs galite gauti nemokamą prieigą
prie flowkey Premium dainų bibliotekos tris mėnesius. Jūsų narystės pradžiai nereikia pateikti jokių
mokėjimo duomenų.

JŪS PRIVALO REGISTRUOTI JŪSŲ INSTRUMENTĄ

Kas yra flowkey?
flowkey yra programėlė, padedanti mokytis groti įdomiu ir intuityviu būdu. Programėlę naudoja
daugiau nei milijonas muzikantų. Ji siūlo jums daugybę interaktyvių dainų pamokų, kurios suteikia
greitą grįžtamąjį ryšį ir galimybę sekti jūsų pažangą. Naudodami flowkey kartu su jūsų Yamaha
skaitmeniniu pianinu ar sintezatoriumi, jūs būsite nustebinti, kaip greitai galima išmokti groti
mėgstamą muziką. flowkey gali būti naudojama anglų, vokiečių, prancūzų, italų ir ispanų kalbomis.

Dabar per ribotą laikotarpį jūs galite atrasti savo muzikos potencialą pasinaudoję specialiu
Yamaha ir flowkey pasiūlymu
Sužinokite daugiau apie flowkey: http://www.flowkey.com/en

Įsigykite Yamaha skaitmeninį pianiną ar sintezatorių ir gaukite
trijų mėnesių trukmės aukščiausios klasės prieigą prie flowkey
visiškai nemokamai
Naudodami flowkey Premium, jūs gaunate prieigą prie visų dainų ir pamokų asortimento
interaktyviam mokymuisi. Klasikinės, pop, filmų ir kitos muzikos kategorijose yra daugiau nei 500
dainų. Tobulėdami, jūs galite rinktis iš keturių sudėtingumo lygių, atitinkančių jūsų įgūdžių lygį.
Naudojant flowkey, mokymasis groti jūsų mėgstamas dainas yra įdomi ir jaudinanti pramoga, kuria
gali mėgauti visi!

Kaip galiu gauti trijų mėnesių nemokamą prieigą prie flowkey?
1.) Įsigykite naują Yamaha skaitmeninį pianiną ar sintezatorių nuo 2016 m. liepos 15 d. iki 2019 m. kovo
31 d.

2.) Apsilankykite adresu member.europe.yamaha.com/flowkey ir užregistruokite
savo instrumentą.
3.) Spauskite nuorodą į flowkey tinklalapį ir panaudokite unikalų kodą, kad galėtumėte
mėgautis 38,99 eurų vertės prieiga visiškai nemokamai!

Sąlygos
Nemokamu trijų mėnesių Yamaha flowkey premium pasiūlymu galite pasinaudoti įsigiję naują
Yamaha skaitmeninį sintezatorių ir skaitmeninį pianiną iš žemiau pateikto sąrašo nuo 2016‐7‐15 iki
2019‐03‐31:


SKAITMENINIAI PIANINAI:
o P‐45 P‐115 P‐121 P‐125 P‐255 DGX‐650 DGX‐660
o Arius: YDP‐142 YDP‐143 YDP‐162 YDP‐163 YPT‐260 YPT360 YDP‐S52 YDP‐V240
o Clavinova CLP‐625 CLP‐635 CLP‐645 CLP‐675 CLP‐685 CLP‐665GP CLP‐525 CLP‐535 CLP‐545
CLP‐565GP CLP‐575 CLP‐585
o Clavinova CSP: CSP‐150 CSP‐170
o Clavinova CVP: CVP‐701 CVP‐705 CVP‐709 CVP‐709GP

o
o

Modus: F02
Hibridni: NU1 NU1X N1 N2 N3



SKAITMENINIAI SINTEZATORIAI:
o Serija Piaggero: NP‐11 NP‐12 NP‐31 NP‐32 NP‐V60 NP‐V80
o EZ: EZ‐220
o Serija PSR‐F: PSR‐F50, PSR‐F51
o Serija PSR‐E: PSR‐E253 PSR‐E353 PSR‐E443 PSR‐E453 PSR‐EW400
o Serija YPT: YPT‐240 YPT‐255 YPT‐340
o Serija PSR‐S: PSR‐S650 PSR‐S670 PSR‐S770 PSR‐S970
o Serija PSR‐A: PSR‐A3000, PSR‐A300, PSR‐A350
o Serija Tyros: Tyros5‐61 Tyros5‐76
o Genos





Šis pasiūlymas yra sudarytas iš trijų mėnesių nemokamos aukščiausios klasės prieigos prie flowkey.
Jūsų narystės pradžiai nereikia pateikti jokių mokėjimo duomenų.
Jei, pasibaigus 3 mėnesių laikotarpiui, jūs nuspręsite nepratęsti savo narystės, ji
automatiškai pasikeis į nemokamą Pagrindinio lygio narystę su ribota prieiga prie
flowkey turinio.
Šis pasiūlymas galioja tik įsigyjant produktus iš dalyvaujančio Yamaha atstovo Europoje.
Produktas turi būti užregistruojamas per šešis mėnesius nuo pirkimo datos.
flowkey aukščiausios klasės prieiga turi būti aktyvuojama per šešis mėnesius nuo jūsų produkto
registracijos datos.
Per 1 metus nuo gavimo nepanaudoti nuolaidos kodai nustoja galioti.
Jei norite naudotis šiuo pasiūlymu, jums bus reikalinga interneto prieiga ir tinkamas kompiuteris
/ nešiojamas kompiuteris, iOS įrenginys (iPhone, iPad) ar planšetinis kompiuteris su Android
programine įranga (netiekiamas).
Yamaha negali garantuoti flowkey prieinamumo ar suderinamumo su visais įrenginiais.
Kiekvienas klientas gali gauti ne daugiau nei vieną pasiūlymą ir kiekvienas nuolaidos kodas gali būti
panaudojamas tik vieną kartą.
Šis pasiūlymas gali būti keičiamas ar panaikinamas bet kuriuo metu be pranešimo ar baudos.











