
Stil oefenen. Verbinding met apps. Volumeregeling. Vele gebruikers waarderen de 
voordelen van de Silent- en TransAcoustic-technologie zeer, bovenop de toch al 
uiterst aantrekkelijke piano’s en vleugels van Yamaha.

De Yamaha-upgradebonus maakt de Silent- en TransAcoustic-piano’s nu betaalbaar 
voor een nog veel grotere groep klanten. De bonus houdt in dat klanten een extra 
inruilkorting tot €1500,- krijgen wanneer ze een digitale of akoestische piano* 
inruilen voor een nieuw Silent of TransAcoustic model.

We hebben zowel voor individuele klanten als voor instellingen diverse 
marketinginstrumenten beschikbaar om u te helpen het aanbod te promoten bij 
muziekscholen, scholen, theaters en kerken en natuurlijk voor privégebruik.

Zie de volgende pagina om te zien hoe de aanbieding werkt.

Deze campagne begint op 1 september 2016 en eindigt 
op 15 januari 2017.

Aanbieding voor Yamaha Silent en TransAcoustic piano’s
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Wat biedt Yamaha u:
-  Posters om op te hangen in uw winkel en naar eigen inzicht te 

verspreiden
- Yamaha-advertenties om de campagne te ondersteunen
- Commerciële informatie op de website van Yamaha
- Webbanners voor uw website
- Online advertenties via Google AdWords en Facebook

Wat verwachten wij van u:
- Gebruik van marketingmaterialen zoals posters in de winkel
- Verbintenis om de campagne in te zetten om de verkoop te bevorderen
- Uitgebreid adverteren in uw regio
- Banner/Knop met informatie op uw website

Inruil
YAMAHA-UPGRADEBONUS in euro’s

B-Series P-Series U/YUS/SU/SE       GB / GC          C1X-C3X C5X-C7X

Silent UP/GP/DP 300 € 500 € 600 € 700 € 1.000 € 1.500 €

TransAcoustic UP/GP/DP - - 700 € 800 € 1.200 € - 

Max. Bonus 1.500 €
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Zo werkt het:
- Kijk in de tabel om te zien hoeveel upgradebonus voor Silent/TransAcoustic van toepassing is en breng dit in mindering op de factuur van uw klant
- Stuur een kopie van de factuur naar Yamaha, met de naam van uw klant onleesbaar gemaakt
-  U dient bewijs te overleggen van het ingeruilde instrument, met vermelding van het merk, model en serienummer, of, als er geen serienummer is, een foto. 

Yamaha behoudt zich het recht voor om dit bewijs te inspecteren op de plaats van aankoop.
-  Uw aanvraag voor een upgradebonus leidt automatisch tot een order voor vervanging van het verkochte instrument, met een directe korting van het 

bonusbedrag voor Silent/TransAcoustic upgrade. Als u liever een ander instrument wilt, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger op het moment 
dat u uw bonusclaim indient.

- De Yamaha Silent/TransAcoustic-upgradebonus kan niet worden gecombineerd met andere Yamaha-promoties, beursaanbiedingen of instellingskortingen.

Stelt u zich voor: een echte piano waarop u via een hoofdtelefoon stil kunt spelen, zonder 
anderen te storen. Of een echte piano met TransAcoustic-technologie, zodat u ook het 

volume van het instrument kunt regelen. En ook: echte piano’s waarmee u verbinding kunt 
maken met de nieuwste piano-apps.

Dit zijn de Silent en TransAcoustic piano’s en vleugels van Yamaha.

U ontvangt tot € 1500,- extra 
inruilkorting wanneer u uw oude 

digitale of akoestische piano 
inruilt voor een nieuwe Yamaha 
Silent of TransAcoustic piano.*

Vraag uw dealer om meer 
informatie of ga naar

nl.yamaha.com/pianopromotions

Yamaha-
upgradebonus

* Aanbieding beschikbaar voor geselecteerde 
modellen van 1 september 2016 tot en met 

15 januari 2017
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nl.yamaha.com/pianopromotions

Marketingmateriaal

Advertentie en poster Webbanner
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