Corel kondigt geld terug-aanbieding voor belangrijke producten aan
Kortingen voor CorelDRAW® Graphics Suite X6, CorelDRAW® Graphics Suite X6 Small
Business Edition en een aanbieding voor Corel® Photo & Video Suite X6
Maidenhead (VK), maandag 7 oktober 2013 – Corel kondigt vandaag een exclusieve geld terugaanbieding aan voor CorelDRAW® Graphics Suite X6, CorelDRAW® Graphics Suite X6 Small Business
Edition en Corel® Photo & Video Suite X6. Klanten die een volledige versie van de software kopen,
komen in aanmerking om maximaal €100 terug te claimen*. Deze aanbieding is geldig van zaterdag 5
oktober tot dinsdag 31 december 2013.
Of u nu een beginnende of ervaren ontwerper bent, CorelDRAW Graphics Suite X6 is uw vertrouwde
software voor grafisch ontwerp. CorelDRAW Graphics Suite X6 biedt een nieuwe typografische engine,
geavanceerde OpenType®-ondersteuning, software voor websiteontwerp en fotobewerking en
verbeteringen op het gebied van stijlen en kleuren. Uit uw eigen stijl zonder beperkingen bij het maken
van alles wat u zich kunt bedenken: van pakkende logo's en borden, tot brochures, voertuigbekleding en
websites.
Met Corel Photo & Video Suite X6 kunt u uw beste foto's en video's ooit maken. Met dit complete pakket,
dat de creatieve kracht van PaintShop® Pro X6 en VideoStudio® Pro X6 combineert, wordt foto- en
videobewerking snel en leuk. U kunt uw foto's snel beheren, aanpassen en bewerken dankzij de
krachtige nieuwe 64-bitsarchitectuur. Laat uw publiek met open mond achter met de pakkende visuele
effecten, de functies voor het volgen van beweging, stop-motionanimaties en Ultra HD-kwaliteit. Met zijn
alles-in-één videoproductie en fotobewerking in professionele kwaliteit biedt deze suite alles wat u nodig
heeft voor uw dagelijkse foto- en videotaken.
Informatie over de geld terug-aanbieding
Als gebruikers in aanmerking willen komen voor teruggave van een gedeelte van het aankoopbedrag
voor CorelDRAW Graphics Suite X6 of CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition of de
Corel® Photo & Video-bundel, moeten ze de volledige standaardversie van de software kopen (de versie
in doos of de downloadversie) bij een van de erkende Corel-leveranciers of de Corel Store. Gebruikers
kunnen geld terugvragen via een aanvraagformulier op www.corel.com/cashback en moeten daarbij een

in aanmerking komende productcode en hun aankoopbewijs indienen. Ze ontvangen binnen 10 dagen
per e-mail een bevestiging van hun aanvraag. Het teruggavebedrag wordt via internationale overboeking
binnen 28 dagen hierna overgemaakt. Er bestaat een maximum van één claim per persoon.
Hoeveel kunnen gebruikers terugkrijgen?


Ontvang €100 terug bij aankoop van CorelDRAW Graphics Suite X6, met een adviesprijs van €
599 zonder btw.



Ontvang €100 terug bij aankoop van CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition, met
een adviesprijs van €899 zonder btw.



Ontvang €20 terug bij aankoop van Photo & Video Suite X6, met een adviesprijs van €82 zonder
btw.

Landen waarin de aanbieding geldt, zijn:
Australië, Brazilië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Polen, Roemenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
*Op deze aanbieding zijn voorwaarden van toepassing.
Bezoek www.corel.com/cashback voor meer informatie over de geld terug-aanbieding voor CorelDRAW
Graphics Suite X6, zoals hoe u het bedrag kunt terugvragen, en om de voorwaarden te raadplegen.
U kunt de Corel Store bezoeken via www.corel.com .
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