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Postup při uplatnění nároku vrácení 

části nákupní ceny*

Stačí zakoupit sadu CorelDRAW Graphics Suite 

2017 (pouze standardní plná verze nebo upgrade 

ke stažení nebo v krabici) od vybraného 

autorizovaného prodejce produktů Corel do  

31. prosince 2017. Poté: 

1.  Navštivte stránku 

www.coreldraw.com/cashback vyplňte 

formulář žádosti a odešlete jej společnosti Corel 

nejpozději 14. ledna 2018. Je třeba přiložit 

doklad o koupi sady CorelDRAW Graphics Suite 

2017 (příjmový doklad nebo fakturu);

2.  Obdržíte od společnosti Corel potvrzení o přijetí 

formuláře žádosti nejvýše do 10 dnů. Platba 

bude provedena do dalších 28 dnů mezinárodním 

bankovním převodem.

*Na tuto nabídku se vztahují určité podmínky. Prohlédněte si je. Platba  

v místní měně 

Každý zákazník může požádat o vrácení peněz pouze jednou.  Částky 

vrácení části nákupní ceny se u plné verze a verze Upgrade liší. Na koupi 

verze Upgrade sady Corel DRAW Graphics Suite 2017 máte nárok, pokud 

máte dříve registrovanou verzi, ale na verzi s neprodejnou licencí, verzi  

s licencí, verzi pro vzdělávání a verzi OEM se nabídka nevztahuje. 

NECHTE SI VRÁTIT

ČÁST NÁKUPNÍ 

CENY AŽ DO VÝŠE
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NOVINKY v sadě  

CorelDRAW Graphics Suite 2017
! LiveSketch™, revoluční nástroj pro vektorové 

kreslení, který replikuje pocity z tužky a papíru

! Vylepšené vektorové náhledy, uzly a úchyty 

! Výrazné interaktivní jezdce 

! Vlastní tvary uzlů 

! Uživatelské rozhraní podporující dotykové 

ovládání 

! Výkonná vylepšení pera

! Import starších pracovních ploch 

! Podpora Microsoft Surface Dial

„Tento inteligentní nástroj změní způsob, jakým návrháři 

pracují." Creativebloq.com

"Nástroj LiveSketch je zázrak. Je to tak přirozený způsob 

kreslení, že vám bude chybět v každém jiném ilustračním 

nástroji." ZD Net 

Další informace o nabídce vrácení části nákupní 

ceny společnosti Corel naleznete na adrese

*Na tuto nabídku se vztahují určité podmínky. Platba v místní měně

BUĎTE KREATIVNÍ 
A UŠETŘETE SE SADOU 

®
CORELDRAW  
GRAPHICS SUITE 2017

®Nechte si při nákupu sady CorelDRAW  Graphics Suite 2017 vrátit část nákupní ceny až do výše 2700Kc*

To nejlepší v ještě lepší podobě – CorelDRAW Graphics Suite 2017 je náš nejnovější a nejinovativnější produkt! Výkonná 

vylepšení technologií společnosti Corel vám umožní v rekordním čase zajistit špičkové výsledky při vytváření a úpravách 

projektů. Přestaňte dělat nákresy na papír a skenovat je a rovnou využijte náš skvělý nový nástroj LiveSketch™, který 

umožňuje zaznamenat vaše nápady, kdykoli vás popadne inspirace. Naše sada se dodává se špičkovými funkcemi, které 

vám pomohou snadno a s jistotou vytvářet zajímavé návrhy, grafiku, fotografie a weby. A navíc můžete do 31. prosince 

2017 při nákupu verze Upgrade získat zpět část nákupní ceny ve výši 1250Kc a při nákupu plné verze získat zpět část 

nákupní ceny ve výši 2700Kc.*

*

2700KC
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Podmínky

1.  Tato Nabídka (definovaná v sekci 2 níže) je určena pouze pro obyvatele 

Rakouska, České republiky, Estonska, Francie, Německa, Maďarska, 

Itálie, Lotyšska, Litvy, Nizozemska, Polska, Španělska, JAR, Švédska, 

Švýcarska, Turecka a Spojeného království, vyjma zaměstnanců 

velkoobchodů, maloobchodů a dalších společností, které prodávají 

software nebo služby společnosti Corel, zaměstnanců společnosti 

Corel UK Limited Corporation nebo jejích poboček („Corel“) a jejich 

rodinných příslušníků, zástupců společnosti Corel a všech osob, 

které se aktivně podílejí na realizaci této reklamní akce. 2Tato 

Nabídka je neplatná, pokud je zakázána zákony nebo předpisy.

2.  Zákazníci mohou uplatnit nárok na vrácení části nákupní ceny při 

zakoupení sady CorelDRAW Graphics Suite 2017 (pouze plná verze 

nebo upgrade, verze v krabici nebo ke stažení) („Nabídky“). Nákup 

musí proběhnout mezi 1. zářím a 31. prosincem 2017 („Doba 

trvání propagační akce“).

3.  Každá osoba může podat pouze jednu (1) žádost za jednotlivý 

produkt a má nárok na jednu (1) platbu vrácení části nákupní ceny. 

Tento formulář žádosti a možnou částku vrácení části nákupní ceny 

pro jednotlivé produkty naleznete na adrese 

www.coreldraw.com/cashback. Žádosti musí být doručeny 

společnosti Corel nejpozději do půlnoci (GMT) 14. ledna 2018 

(„Termín“). 

4.  Tato Nabídka je platná pouze pro plné verze a verze Upgrade sady 

CorelDRAW® Graphics Suite 2017 s následujícími kódy produktu:  

CDGS2017IEDP, CDGS2017IEDPUG, CDGS2017DEDP, 

CDGS2017DEDPUG, CDGS2017ESBPDP, CDGS2017ESBPDPUG, 

CDGS2017FRNLDP, CDGS2017FRNLDPUG, CDGS2017ITDP, 

CDGS2017ITDPUG, CDGS2017CZPLDP, CDGS2017CZPLDPUG, 

CDGS2017TRDP, CDGS2017TRDPUG, ESDCDGS2017EU, 

ESDCDGS2017EUUG, ESDCDGS2017ROW, ESDCDGS2017ROWUG

5.  Platba se uskuteční pouze v případě, že zákazník dodá úplný              

a kompletní formulář žádosti včetně kódu produktu Opravňujícího 

softwaru a kopie dokladu o koupi od autorizovaného prodejce 

produktů Corel na adresu uvedenou v části 7 těchto Podmínek.

6.  Za předpokladu, že společnost Corel obdrží úplný a kompletní 

formulář žádosti, obdrží zákazník od společnosti Corel potvrzení      

o přijetí formuláře žádosti nejvýše 10 dní poté, co společnost Corel 

tento formulář obdrží („Potvrzení“). Po příjmu Potvrzení bude platba 

realizována prostřednictvím mezinárodního bankovního převodu   

do 28 dní. Odpovídající platby v místní měně budou vyplaceny 

žadatelům ve Švýcarsku, JAR, Maďarsku, Polsku a Turecku v závislosti 

na místním směnném kurzu oproti EUR nebo USD v den platby.

7.  K vrácení části nákupní ceny zákazníkům nedojde v následujících 

případech:

1)  Nebyl doručen platný doklad o koupi/příjmový doklad.

2)  Produkt nebyl zakoupen v určeném termínu. 

3)  Žádost nebyla podána v určeném termínu. 

4)  Jednalo se o produkt, na který se akce nevztahovala. 

5)  Zakoupili jste verzi s předplatným, verzi s licencí, verzi OEM, 

zkušební verzi nebo verzi pro vzdělávání výše uvedených 

produktů.

6)  Nezakoupili jste některý z propagačních produktů od 

autorizovaného prodejce produktů Corel.

7)  Žádost o vrácení části nákupní ceny byla provedena v souvislosti 

s jinou slevou a faktura nepředstavuje plnou doporučenou 

maloobchodní cenu zakoupeného produktu.

8)  Produkt nebyl zakoupen v účastnické zemi. 

9)  Nejste obyvatelem účastnické země.

10)  Nemáte bankovní účet v účastnické zemi.

11)  Uvedli jste nesprávné sériové číslo nebo čárový kód.

12)  Již jste uplatnili 1 maximálně povolený nárok pro tuto 

propagační akci, jak je uvedeno v Podmínkách.

13)  Uvedli jste neplatné výrobní číslo.

8.  Zákazníci musí zakoupit Opravňující software od autorizovaného 

prodejce produktů Corel. 

9.  K vrácení peněz dojde, pouze pokud zákazník splní všechny podmínky 

uvedené v tomto dokumentu. Vyplněním žádosti zákazník potvrzuje 

svůj souhlas s těmito Podmínkami a jakýmikoli dalšími podmínkami 

společnosti Corel, které mohou kdykoli vstoupit v platnost.

10.  Žádosti související s touto Nabídkou se po přijetí stanou vlastnictvím 

společnosti Corel a doba jejich uložení závisí na uvážení společnosti 

Corel. Doklady o nákupu nelze vrátit.

11.  Společnost Corel nenese zodpovědnost za žádné ztracené, opožděné, 

poškozené či nesprávně vyplněné žádosti s výjimkou případů 

nedbalosti, chyby či záměrného jednání nebo opomenutí ze strany 

společnosti Corel nebo jejích zástupců. Společnost Corel nezodpovídá 

za žádné technické, hardwarové, softwarové, serverové, webové či 

jiné chyby, selhání nebo poškození jakéhokoli druhu.

12.  Společnost Corel si vyhrazuje právo změnit, upravit či předčasně 

ukončit tuto Nabídku bez předchozího upozornění.

13.  Adresa pro zaslání formulářů žádostí souvisejících s touto Nabídkou 

corelenquiry@sales-promotions.com.
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