Hra na klavíri nikdy nebola jednoduchšia. Flowkey – nová inšpirujúca aplikácia na učenie sa hry na klavíri.

Naučte sa hrať na klavíri či klávesoch vďaka Yamahe a flowkey
Vždy ste snívali o tom, že budete vedieť hrať na klavíri či klávesoch? Teraz sa môžete naučiť hrať
rôzne druhy hudby doma a vlastným tempom, a to vďaka Yamahe a flowkey – jednej
z najpopulárnejších aplikácií na svete na učenie sa hry na klavíri. Na obmedzený čas troch
mesiacov získate prístup do celej knižnice prémiových skladieb aplikácie flowkey úplne zadarmo,
pokiaľ si kúpite digitálny klavír či klávesy Yamaha. Na začatie členstva sa nevyžadujú žiadne
platobné údaje.

ZAREGISTRUJTE SVOJ NÁSTROJ TERAZ

Čo je flowkey?
flowkey je vzrušujúca nová aplikácia na učenie sa hry na klavíri intuitívnym spôsobom, ktorú
využíva viac ako pol milióna hráčov. Ponúka veľké množstvo interaktívnych cvičení skladieb a
lekcií, ktoré vám ponúkajú okamžitú spätnú väzbu a sledujú váš pokrok. Budete prekvapení, ako
rýchlo sa s pomocou aplikácie flowkey spolu s digitálnym klavírom alebo klávesmi Yamaha
dokážete naučiť svoje obľúbené skladby. Aplikácia flowkey je k dispozícii v angličtine, nemčine,
francúzštine, taliančine a španielčine.
Teraz môžete v obmedzenom čase objavovať svoj hudobný potenciál vďaka špeciálnej ponuke
od Yamahy a aplikácie flowkey.

Ďalšie podrobnosti o flowkey: http://www.flowkey.com/en

Získajte trojmesačný prémiový prístup do aplikácie flowkey
úplne zadarmo pri kúpe digitálneho klavíra či klávesov Yamaha
Vďaka aplikácii flowkey Premium získate prístup k celej škále skladieb a lekcií pre interaktívne
učenie. Vyberať môžete z viac ako 500 skladieb zo širokej palety kategórií vrátane klasickej
hudby, popu, filmovej hudby a mnohých ďalších. Môžete si vybrať zo štyroch úrovní náročnosti
podľa vašej rozvíjajúcej sa úrovne schopností. S pomocou aplikácie flowkey je učenie sa vašej
obľúbenej skladby zábavou a vzrušujúcou kratochvíľou, ktorú si môže vychutnať každý!

Ako získam trojmesačný bezplatný prémiový prístup do
aplikácie flowkey?
1.) Kúpte si nový digitálny klavír či klávesy Yamaha od 15. júla 2016 do 31. marca 2019.

2.) Navštívte stránky member.europe.yamaha.com/flowkey a zaregistrujte svoj nástroj.
3.) Použite odkaz na stránky flowkey a použite jedinečný kód, vďaka ktorému budete môcť
využiť trojmesačný prémiový prístup v hodnote 38,99 USD, a to úplne zadarmo!

Všeobecné podmienky
Prémiová bezplatná ponuka Yamaha flowkey je k dispozícii v prípade nákupu nových digitálnych
klávesov či digitálneho klavíra Yamaha pre nižšie uvedené modely v období 15. 7. 2016 až 31. 3.
2019:
•

•

DIGITÁLNE KLAVÍRY:
o Compact: P-45 P-115 P-121 P-125 P-255 P-515 DGX650 DGX660
o Arius: YDP-142 YDP-143 YDP-144 YDP-162 YDP-163 YDP-164 YDP-S52 YDP-S54 YDP-V240
o Clavinova CLP: 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 Modus: F02
o Hybrid: NU1 NU1X N1 N1X N2 N3
DIGITÁLNE KLÁVESY:
o Séria Piaggero: NP-11 NP-12 NP-31 NP-32 NP-V60 NP-V80
o EZ: EZ-220
o Séria PSR-F: PSR-F50, PSR-F51
o Séria PSR-E: PSR-E253 PSR-E353 PSR-E360 PSR-E443 PSR-E453 PSR-EW400

o
o
o
o
o













Séria YPT: YPT-240 YPT-255 YPT-340 YPT-260 YPT-360
Séria PSR-S: PSR-S650 PSR-S670 PSR-S770 PSR-S970
Séria PSR-A: PSR-A3000, PSR-A300, PSR-A350
Séria Tyros: Tyros5-61 Tyros5-76
Genos

Táto ponuka zahŕňa tri mesiace prémiového prístupu do aplikácie flowkey.
Na začatie členstva sa nevyžadujú žiadne platobné údaje.
Na konci 3-mesačného obdobia, pokiaľ sa rozhodnete neobnoviť svoje členstvo, toto sa
automaticky zmení na bezplatné základné členstvo s obmedzeným prístupom k obsahu aplikácie
flowkey.
Táto ponuka je k dispozícii iba pre produkty kúpené u predajcov Yamaha v Európe, ktorí sa na
akcii zúčastnia.
Produkt je potrebné zaregistrovať do šiestich mesiacov od dátumu nákupu.
Prémiový prístup do aplikácie flowkey je potrebné aktivovať do šiestich mesiacov od dátumu
registrácie produktu.
Ponukové kódy, ktoré nebudú uplatnené do 1 roka od ich získania, stratia platnosť.
Na využitie tejto ponuky sa vyžaduje prístup na internet a vhodný počítač/tablet s operačným
systémom iOS alebo Android (nie je súčasťou dodávky).
Yamaha nemôže zaručiť dostupnosť či kompatibilitu aplikácie flowkey so všetkými zariadeniami.
Každý zákazník je oprávnený uplatniť maximálne jednu ponuku a každý ponukový kód je možné
uplatniť iba raz.
Táto ponuka môže byť kedykoľvek doplnená či zrušená bez oznámenia alebo penalizácie.

