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*Obowiązują warunki i postanowienia.  

215 PLN

UZYSKAJ ZNIŻKĘ

W WYSOKOŚCI 
*

Wyobraź coś sobie. A potem to zaprojektuj, 

uzyskując wspaniałe rezultaty. 

Możesz ponadto uzyskać 215 PLN zniżki, 

dokonując zakupu uaktualnienia do 30 

listopada 2018.*

Uzyskaj doskonałe rezultaty            

i zyskaj 215 PLN* zniżki przy 
®zakupie pakietu CorelDRAW  

Graphics Suite 2018

Uzyskaj doskonałe rezultaty i zyskaj 215 PLN* 
®zniżki przy zakupie pakietu CorelDRAW  Graphics 

Suite 2018

®
Pakiet CorelDRAW  Graphics Suite 2018 to wyjąt-

kowo wszechstronne narzędzie do projektowania 

grafiki, ilustracji, układów stron, obrazków do 

wykorzystania w Internecie, a także edycji zdjęć, 

trasowania i opracowywania projektów do druku, 

ozdobnych i typograficznych. Najnowsza wersja 

jest wyposażona w wiele nowych, innowacyjnych  

i skutecznych funkcji, a tym tryb rysowania 

Symetria, narzędzie Cień blokowy, opcje 

dodawania perspektywy do map bitowych, 

publikowania w WordPressie i wiele innych.

Twórz i oszczędzaj 
®

z pakietem CorelDRAW  

Graphics Suite 2018

*Obowiązują warunki i postanowienia. Każdy klient może złożyć tylko jeden wniosek o uzyskanie

zniżki. Użytkownik jest upoważniony do zakupu uaktualnienia pakietu Corel DRAW Graphics

Suite 2018, jeśli jest w posiadaniu wcześniejszej, zarejestrowanej wersji. Wersje pełne, nie do

odsprzedaży (NFR), licencje dla przedsiębiorstw, subskrypcje, wersje edukacyjne, Home and

Student (dla użytkowników domowych) oraz OEM nie są objęte ofertą zniżkową dotyczącą

pakietu w wersji 2018 w Polsce. Wysokość zniżki może się różnić. Więcej informacji: 

www.coreldraw.com/cashback

Więcej informacji o promocji 

zniżkowej na pakiet CorelDRAW 

można znaleźć pod adresem  

www.coreldraw.com/cashback

Jak uzyskać zniżkę

Wystarczy zakupić pakiet CorelDRAW Graphics 

Suite 2018 (tylko uaktualnienie, wersję pudełkową, 

do pobrania lub licencję dla firm dla jednego 

użytkownika) u autoryzowanego sprzedawcy 

produktów firmy Corel do 30 listopada 2018. 

Następnie:

1. Należy odwiedzić witrynę 

www.coreldraw.com/cashback , aby wypełnić 

formularz i przesłać go do firmy Corel najpóźniej 

do 15 grudnia 2018. Konieczne będzie 

dołączenie dowodu zakupu pakietu CorelDRAW 

Graphics Suite 2018 (paragonu lub faktury).

2. Klient otrzyma od firmy Corel potwierdzenie 

otrzymania formularza zgłoszeniowego 

pocztą elektroniczną w ciągu 10 dni. Kwota 

zostanie przekazana w ciągu następnych 28 

dni międzynarodowym przelewem bankowym.

http://www.coreldraw.com/cashback
http://www.coreldraw.com/cashback


Dowiedz się więcej:

Więcej informacji o promocji zniżkowej na pakiet CorelDRAW można znaleźć 

pod adresem www.coreldraw.com/cashback

Ÿ Korzystaj z wiodącej na rynku zgodności 

z najnowszymi formatami plików. 

Ÿ Pracuj efektywnie dzięki pełnej obsłudze 

rozdzielczości 4K i opcji wyświetlania 

na kilku monitorach, tabletów z inter-

fejsem rysika w czasie rzeczywistym 

oraz urządzeń wyposażonych w pokrętło.

Ÿ Uzyskaj dostęp do różnorodnych 

zasobów szkoleniowych, projektowych, 

czcionek, aplikacji i innych materiałów.

*Obowiązują warunki i postanowienia. Każdy klient może złożyć tylko jeden wniosek o uzyskanie zniżki. Użytkownik jest upoważniony do zakupu uaktualnienia pakietu CorelDRAW 

Graphics Suite 2018, jeśli jest w posiadaniu wcześniejszej, zarejestrowanej wersji. Wersje pełne, nie do odsprzedaży (NFR), licencje dla przedsiębiorstw, subskrypcje, wersje edukacyjne, 

Home and Student (dla użytkowników domowych) oraz OEM nie są objęte ofertą zniżkową dotyczącą pakietu w wersji 2018 w Polsce. Wysokość zniżki może się różnić. Więcej informacji: 

www.coreldraw.com/cashback
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*Obowiązują warunki i postanowienia.  

Twórz i oszczędzaj 
®

z pakietem CorelDRAW  

Graphics Suite 2018

215 PLN

UZYSKAJ ZNIŻKĘ

W WYSOKOŚCI 
*

Wyjątkowe zalety pakietu CorelDRAW

Ÿ Dokonując zakupu licencji dla firm dla 

jednego użytkownika na korzystanie     

z pakietu CorelDRAW, można zdecy-

dować się na opcję mechanizmu 

uaktualnień, aby otrzymywać kolejne 

wersje produktu w najbardziej przy-

stępnej cenie oraz mieć dostęp do 

wszystkich najnowszych narzędzi           

i ulepszeń, a także możliwość 

wykorzystania oprogramowania            

w najnowszych wersjach systemu 

operacyjnego Windows. 

http://www.coreldraw.com/cashback

