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ABLETON PUSH 2
PROGRAM WYMIANY PUSH 1

 

Idea Programu Wymiany Push 1 została stworzona z myślą o dzieciach i młodzieży. Firma Ableton
chce bowiem dzięki zorganizowaniu tej akcji zebrać jak najwięcej instrumentów Push 1 i przekazać je za
darmo do szkół, publicznych i prywatnych. Nauczyciele muzyki zostaną wyposażeni w nowoczesne
narzędzie, które z pewnością zafascynuje uczniów, skłoni ich do tworzenia muzyki i odgoni nudę z klas
szkolnych.

Właściciele Ableton Push 1, którzy przekażą swoje urządzenie na cele edukacyjne, otrzymają
w Programie Wymiany 30% rabatu na zakup nowego Push 2 w swoim lokalnym Autoryzowanym
Punkcie Sprzedaży Ableton.

Sprawdź gdzie: http://nutron.pl/gdzie-kupic.html

Programu Wymiany Push 1 startuje w dniu premiery Ableton Push 2 i potrwa do 1 maja 2016 roku.

Jak to działa? Instrukcja Programu Wymiany Push 1

1. Właściciel Ableton Push 1 wysyła e-mail na: dystrybucja@nutron.pl, w którym wyraża chęć wzięcia
    udziału w Programie, podając Numer Seryjny urządzenia oraz Kod Rejestracyjny.

2. Klient po weryfikacji w e-mailu zwrotnym otrzymuje instrukcję nadania przesyłki (na koszt firmy
    NUTRON) oraz list przewozowy do wydruku. Przesyła swojego Push 1 do dystrybutora firmy Ableton
    w Polsce, na adres: Nutron Tomasz Pietkiewicz, ul. Racławicka 10, 55-040 Tyniec Mały.
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3. W opakowaniu Ableton Push 1* umieszcza kartkę z napisem „Program Wymiany Push 1” wraz ze
    wskazaniem sklepu, gdzie chce zakupić Ableton Push 2 z rabatem 30 % (sugerowana cena
   detaliczna w Programie Wymiany: 1959 pln brutto).
   
    * Licencja na Ableton Live pozostaje u pierwotnego właściciela.  Nie ma znaczenia, gdzie klient
       zakupił Push 1 – nie potrzebujemy dowodu zakupu. Zwracany Push 1 musi być sprawny i w dobrym
       stanie wizualnym, z załączonym zasilaczem i kablem USB, karton nie musi być oryginalny
       (w razie wątpliwości skonsultuj to z firmą Nutron).

4. Firma Nutron po otrzymaniu i sprawdzeniu sprzętu informuje klienta oraz wybrany przez klienta
    Autoryzowany Punkt Sprzedaży Ableton o uzyskaniu przez klienta rabatu 30% i możliwości zakupu
    Ableton Push 2 ze zniżką.

Z Waszą pomocą firma Ableton będzie mogła zebrać tysiące urządzeń Push 1 na całym świecie. Po
dokonaniu przeglądu i odnowienia wszystkie zebrane urządzenia zostaną przekazane za darmo do szkół
i jednostek edukacyjnych. Przekazanie odbędzie się w 3 kwartale roku 2016.

Szkoły, jednostki edukacyjne, nauczyciele mogą składać wnioski, aby otrzymać darmowe urządzenia:
www.ableton.com/en/shop/trade-in/about/

Zapraszamy do Programu i z góry dziękujemy za udział w szczytnej akcji.


