Firma Corel ogøasza zni ki przy zakupie swoich flagowych produktów
Oferta zapewniaj ca oszcz dno ci przy zakupie pakietów CorelDRAW® Graphics Suite X6,
CorelDRAW® Graphics Suite X6 Small Business Edition oraz Corel® Photo Video Suite X6
Maidenhead, Wielka Brytania — poniedziaøek, 7 pa dziernika 2013 r. — W dniu dzisiejszym firma
Corel opublikowaøa informacj o wyj tkowej zni ce na zakup pakietów CorelDRAW® Graphics Suite X6,
CorelDRAW® Graphics Suite X6 Small Business Edition oraz Corel® Photo Video Suite X6. Klienci,
którzy dokonaj zakupu peønej wersji oprogramowania, s upowa nieni do uzyskania zni ki w wysoko ci
do 100 euro.* Promocja obowi zuje od soboty, 5 pa dziernika, do wtorku, 31 grudnia 2013 roku.
CorelDRAW Graphics Suite X6 to sprawdzone oprogramowanie do projektowania dla pocz tkuj cych i
do wiadczonych grafików. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X6 jest wyposa ony w nowy mechanizm
obsøugi czcionek, zaawansowan obsøug czcionek OpenType®, program do projektowania witryn
internetowych, a tak e wiele ulepsze dotycz cych edycji zdj

, stylów i kolorów. Wyra swój prawdziwy

styl projektowania, realizuj c dowolne prace: od niepowtarzalnych logo i znaków do ulotek, oznakowa
samochodów czy witryn internetowych.
Z pakietem Corel Photo Video Suite X6 przygotujesz zdj cia i filmy lepsze ni kiedykolwiek. Dzi ki
poø czeniu mo liwo ci programów PaintShop® Pro X6 oraz VideoStudio® Pro X6 ten kompletny pakiet
pozwala na szybkie i przyjemne edytowanie materiaøów wideo. Nowa 64-bitowa architektura znacznie
przyspiesza zarz dzanie zdj ciami, ich obróbk i edycj . Odbiorcy Twoich prac b d zachwyceni
efektami wizualnymi, technologi

ledzenia ruchu, animacjami poklatkowymi, a tak e zapieraj c dech w

piersiach jako ci Ultra HD (4K). Wszechstronne rozwi zanie do produkcji filmów wideo i profesjonalnej
edycji zdj

zaspokoi wszystkie potrzeby zwi zane z obróbk zdj

i przygotowaniem materiaøów wideo.

Szczegóøy promocji ze zni k
Aby uzyska prawo do zni ki przy zakupie pakietów CorelDRAW Graphics Suite X6, CorelDRAW
Graphics Suite X6 Small Business Edition lub Corel® Photo Video, u ytkownicy musz zakupi peøn ,
standardow wersj oprogramowania (w wersji pudeøkowej lub do pobrania) u jednego z autoryzowanych
sprzedawców firmy Corel lub w sklepie Corel Store. Otrzymanie kwoty zni ki jest mo liwe po wypeønieniu
formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.corel.com/cashback, podaniu kodu produktu

obj tego promocj oraz przedstawieniu dowodu zakupu. Potwierdzenie otrzymania zgøoszenia zostanie
przesøane poczt elektroniczn w ci gu 10 dni. Przesøanie kwoty zni ki zostanie zrealizowane
mi dzynarodowym przelewem bankowym w ci gu 28 dni od przesøania potwierdzenia. Jedna osoba
mo e skorzysta z jednej zni ki. Jedna osoba mo e skorzysta z jednej zni ki.
Kwota zni ki


Odzyskaj 100 euro za zakup pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6 (sugerowana cena
detaliczna 530 euro) bez podatku VAT



Odzyskaj 100 euro za zakup pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6 Small Business Edition
(sugerowana cena detaliczna 899 euro bez podatku VAT



Odzyskaj 20 euro za zakup pakietu Photo Video Suite X6 (sugerowana cena detaliczna82 EUR
bez podatku VAT

Kraje obj te promocj :
Australia, Brazylia, Czechy, Francja, Holandia, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia,
Søowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, W gry, Wielka Brytania i Wøochy.
* Obowi zuj warunki i postanowienia.
Wi cej informacji na temat promocji pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6 umo liwiaj cej uzyskanie
zni ki oraz peøn tre

warunków i zasad promocji mo na znale

www.corel.com/cashback
Sklep Corel Store znajduje si w witrynie www.corel.com
Kontakt dla mediów:
Niemcy, Austria, Szwajcaria i Polska
Tim Schade
Starszy mened er ds. PR
+44 1628 589849
tim.schade@corel.com

na stronie internetowej

