
Tvořte 
s vášní. 
Navrhujte 
s jasným cílem.

Získání nároku

Stačí si koupit opravňující verzi sady CorelDRAW 

Graphics Suite 2020 pro Windows nebo 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 pro Mac 

(verze v krabici, ke stažení nebo verze s   

licencí pro jednoho uživatele) od vybraného 

autorizovaného prodejce produktů Corel do 

30. listopadu 2020*. Poté:

1.   Navštivte stránku 

www.coreldraw.com/cashback, vyplňte 

formulář žádosti a odešlete jej společnosti 

Corel nejpozději 30. listopadu 2020. Je 

třeba přiložit doklad o koupi sady CorelDRAW 

Graphics Suite 2020 (příjmový doklad nebo 

fakturu)

2.   Obdržíte od společnosti Corel potvrzení o 

přijetí formuláře žádosti nejvýše do 10 dnů. 

3.   Platba vrácení části nákupní ceny bude 

provedena do dalších 28 dnů 

mezinárodním bankovním převodem.

Grafika a ilustrace | Úprava fotografií | Sazba | Typografie

Resa Embutin

Získejte

cashback

Nechte si při nákupu opravňující sady 

CoreDRAW® Graphics Suite 2020 vrátit 

část nákupní ceny ve výši 5000 CZK. 

Odstraňte překážky bránící kreativitě se 

sadou CorelDRAW® Graphics Suite 2020.

Najdete tu všechny profesionální nástroje 

pro vektorové ilustrace, sazbu, úpravu 

fotografií a typografii k vytvoření a 

dokončení důležitých návrhářských 

projektů na jakémkoli zařízení.

Když si koupíte opravňující sadu 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 do 30. 

listopadu 2020, můžete navíc získat zpět 

část nákupní ceny ve výši 5000 CZK.  

Další informace o akci k sadě CorelDRAW 

Graphics Suite 2020 naleznete na adrese: 

www.coreldraw.com/cashback
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5000 CZK*



Nezapomeňte přidat program 

CorelSURE Maintenance   

Když si k nákupu přidáte za malý poplatek program 

CorelSURE Maintenance, získáte mimo jiné 

následující výhody:

Ÿ Okamžité aktualizace. Zaručený okamžitý 

přístup k budoucí verzi sady CorelDRAW  

Graphics Suite.

Ÿ Snadné a centralizované obnovení. Program 

CroelSURE Maintenance můžete obnovit jednou 

ročně a ušetřit téměř 80 % celkových nákladů         

v porovnání s nákupem nové verze každý rok.  

Do budoucna to bude program zajišťující 

nejaktuálnější software s nejnižšími náklady.

Ÿ Vlastnictví bez starostí. Pokud se rozhodnete 

členství v programu ukončit, stále budete mít 

nárok na nejnovější verzi aplikace CorelDRAW, 

kterou jste si v rámci programu koupili.

Hlavní funkce 

Vektorové ilustrace: S všestrannými nástroji pro 

tvary a kreslení můžete vytvářet křivky a převádět 

základní linky a tvary na komplexní umělecká díla.

Sazba: Najdete zde všechny nástroje, které 

potřebujete k vytváření stránkového zlomu pro 

brožury, vícestránkové dokumenty a další.Úpravy 

fotografií: S výkonnými nástroji pro úpravu fotografií 

na základě vrstev v aplikaci Corel PHOTO-PAINT 

můžete snadno retušovat a vylepšovat své fotografie. 

Nebo použijte AfterShot 3 HDR k vytvoření 

ohromujících fotografií HDR z obrázků RAW. 

Typografie: S kompletní sadou typografických 

nástrojů můžete k textu přidávat efekty jako bloky 

stínu a kontury, interaktivně ladit písma, přizpůsobit 

text osnově a mnoho dalšího. 

Nástroje pro webovou grafiku: Vytvořte poutavý 

webový obsah s kolekcí nástrojů a předvoleb webové 

grafiky. Díky sadě na pixel přesných nástrojů máte 

jistotu, že veškerá exportovaná grafika pro web 

bude mít ostré okraje.

Profesionální tiskový výstup: Můžete ovládat 

konzistenci barev napříč různými médii a mít jistotu, 

že před tiskem budou vaše barvy přesné. Díky 

výkonnému modulu správy barev aplikace 

CorelDRAW je příprava dokumentů pro výstup 

hračka. 

Další informace o akci k sadě 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 

naleznete na adrese:  

www.coreldraw.com/cashback

*Na tuto nabídku se vztahují určité podmínky. Další informace naleznete 

na adrese www.coreldraw.com/cashback.    

Joseph Diaz
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