Изучаването на пиано става полесно от всякога.
Flowkey - новото приложение, за да се
научите да свирите на пиано лесно и
забавно

Научете се да свирите на пиано или синтезатор с Yamaha и
приложението flowkey
Искате за се научите да свирите на пиано или синтезатор? Сега можете да научите всички
видове музика у дома и при ваше собствено темпо, благодарение на Yamaha и
приложението flowkey - едно от най-популярните приложения в света за изучаване на
пиано. Сега можете да получите достъп до цялата библиотека с Premium ресни на
приложението flowkey напълно безплатно за три месеца като закупите цифрово пиано или
синтезатор Yamaha. Важи за ограничен период от време. Не се изискват данни за плащане,
за да станете член.

РЕГИСТРИРАЙТЕ МУЗИКАЛНИЯ СИ ИНСТРУМЕНТ СЕГА

Какво е flowkey?
Flowkey е вълнуващо приложение, за да се научите да свирите на пиано по интелигентен
начин. Използва се от повече от половин милион пианисти. Предлага огромно
разнообразие от интерактивни учебни материали и курсове, които ви дават незабавна
обратна връзка и следят напредъка ви. Използвайте приложението flowkey заедно с
цифрово пиано или синтезатор Yamaha и ще се изненадате колко бързо можете да се
научите да свирите любимата си музика. Flowkey е наличен на английски, немски,
френски, италиански и испански език.

Сега, за малко време, можете да откриете музикалния си талант благодарение на една
изключителна оферта от Yamaha и flowkey.
Научете повече за flowkey: http://www.flowkey.com/en

Вземете три месеца безплатен Premium достъп до flowkey
като купите цифрово пиано или синтезатор Yamaha.
С flowkey Premium ще имате достъп до всички песни и курсове за интерактивно обучение.
Има повече от 500 песни от всички категории. Изберете между класическа, поп, филмова
или друг вид музика. Тъй като музикалният ви опит прогресира, можете да избирате от
четири нива на трудност в зависимост от вашите умения. С flowkey ще се научите да
свирите любимите си песни по един забавен и вълнуващ начин, на който всеки може да се
наслади!

Как мога да получа три месеца безплатен premium достъп
до flowkey?
1.) Със закупуването на ново цифрово пиано или синтезатор Yamaha 15 юли 2016 г. до 31 март
2018 г.

2.) Влезте на member.europe.yamaha.com/flowkey за да регистрирате музикалния си
инструмент
3.) Кликнете върху линка на сайта flowkey и използвайте своя уникален код, за да се
насладите на три месеца premium достъп на стойност 38,99 евро абсолютно
безплатно!

Условия за ползване
Офертата за три месеца безплатен достъп до Yamaha flowkey premium е достъпна с
покупката на един от тези модели цифрови пиана или синтезатори Yamaha от 15.07.2016 г.
до 31.03.2018 г.:
•

ЦИФРОВИ ПИАНА:
o Compact: P-45 P-115 P-125 P-255 P-515 DGX-650 DGX-660
o Arius: YDP-142 YDP-143 YDP-162 YDP-163 YDP-S52 YDP-V240 YDP-103
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
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Modus: F02
Хибридни: NU1 NU1X N1 N2 N3
ЦИФРОВИ СИНТЕЗАТОРИ:
o Серия Piaggero: NP-11 NP-12 NP-31 NP-32 NP-V60 NP-V80
o EZ: EZ-220
o Серия PSR-F: PSR-F50, PSR-F51
o Серия PSR-E: PSR-E253 PSR-E353 PSR-E443 PSR-E453 PSR-EW400
o Серия YPT: YPT-240 YPT-255 YPT-340 YPT-260 YPT-360
o Серия PSR-S: PSR-S650 PSR-S670 PSR-S770 PSR-S970
o Серия PSR-A: PSR-A3000, PSR-A300, PSR-A350
o Серия Tyros: Tyros5-61 Tyros5-76
o Серия Genos
Офертата се състои от три месеца достъп до Premium flowkey.
Не се изискват данни за плащане, за да станете член.
След три месеца, ако не обновите вашия абонамент, той автоматично ще се върне към
безплатната Basic връзка с ограничен достъп до съдържанието на приложението flowkey.
Офертата е достъпна само за продукти, закупени от дилъра на Yamaha в Европа.
Продуктът трябва да бъде регистриран в рамките на шест месеца от датата на закупуване.
Premium достъпа до flowkey трябва да се активира в рамките на шест месеца от датата на
регистрация на продукта.
Промоционалните кодове изтичат ако не се използват в рамките на 1 година от
получаването им.
За да използвате офертата е необходим достъп до Интернет и подходящ компютър / таблет
iOS или Android (не се предоставя).
Yamaha не може да гарантира наличността или съвместимостта на flowkey с всички
устройства.
Всеки клиент може да изиска, до издаването на офертата, получаването на промоционален
код, който може да бъде използван само веднъж
Офертата може да се промени или анулира по всяко време без предупреждение или
наказателни последствия

