
Igranje klavirja še nikoli ni bilo tako preprosto. Flowkey – nova navdihujoča aplikacija za učenje igranja na 

klavir 

Naučite se igrati klavir ali sintetizator s pomočjo aplikacije 
flowkey podjetja Yamaha 

Ali že od nekdaj sanjate, da bi znali igrati klavir ali sintetizator? Zahvaljujoč podjetju Yamaha in 
flowkey, ki je ena najpopularnejših aplikacij za učenje igranja na klavir na svetu, se lahko sedaj 
doma naučite igrati glasbo katerega koli žanra, pri tem pa sami določate hitrost učenja. Če boste 
naročili digitalni klavir ali sintetizator Yamaha, boste imeli tri mesece dostop do celotne knjižnice 
Premium pesmi iz aplikacije flowkey popolnoma brezplačno. Za včlanitev vam ni treba pošiljati 
nobenih informacij za plačilo. 

TAKOJ LAHKO REGISTRIRATE SVOJ INSTRUMENT 

Kaj je flowkey? 

flowkey je zabavna aplikacija za intuitivno učenje igranja na klavir, ki jo že uporablja več kot pol 
milijona igralcev klavirja. Nudi vam obsežen izbor interaktivnih vaj za igranje pesmi in učnih ur, 
ki se takoj odzovejo na vaše igranje in beležijo vaš napredek. Če boste uporabljali digitalni klavir 
ali sintetizator skupaj z aplikacijo flowkey, boste presenečeni nad tem, kako hitro se boste učili 
igrati svojo najljubšo glasbo. Aplikacija flowkey je na voljo v angleškem, nemškem, francoskem, 
italijanskem in španskem jeziku. 

https://member.europe.yamaha.com/flowkey


Sedaj lahko s posebno ponudbo podjetja Yamaha z aplikacijo flowkey za omejen čas odkrivate 
svoj glasbeni potencial. 

Odkrijte več o aplikaciji flowkey: http://www.flowkey.com/en 

Če boste naročili digitalni klavir ali sintetizator Yamaha, boste 
imeli tri mesece premium dostop do aplikacije flowkey 
popolnoma brezplačno. 

S članstvom flowkey Premium boste imeli dostop do vseh pesmi in učnih ur za interaktivno 
učenje. V široki paleti žanrov, kot so klasična, pop in filmska glasba, lahko Izbirate med več kot 
500 pesmimi. Izbirate lahko med štirimi težavnostnimi stopnjami, tako da se bo zahtevnost 
ujemala z vašim napredkom med učenjem. Učenje igranja vaših najljubših pesmi s pomočjo 
aplikacije flowkey je zabaven in razburljiv konjiček, ob katerem bodo vsi uživali! 

Kako brezplačno dobim trimesečni premium dostop do 
aplikacije flowkey? 

1.) Med 15. 7. 2016 in 31. 3. 2019 kupite nov digitalni klavir ali sintetizator Yamaha.

2.) Obiščite spletno stran member.europe.yamaha.com/flowkey in registrirajte svoj 

instrument. 

3.) Kliknite povezavo za obisk spletnega mesta flowkey in vnesite edinstveno kodo, ki vam 
bo omogočila trimesečni premium dostop do vsebine, vredne 38,99 EUR, popolnoma 
brezplačno! 

Pogoji poslovanja 

Ponudba za trimesečno brezplačno uporabo aplikacije Yamaha flowkey Premium velja ob 
nakupu novega modela digitalnega sintetizatorja ali digitalnega klavirja, ki je naveden spodaj, 
v obdobju med 15. 7. 2016 in 31. 3. 2019:

• DIGITALNI KLAVIRJI:
o Kompaktni: P-45 P-115 P-121 P-125 P-255 P-515 DGX650, DGX660
o Arius: YDP-142 YDP-143 YDP-144 YDP-162 YDP-163 YDP-164 YDP-S52 YDP-S54 YDP-V240
o Clavinova CLP-625 CLP-635 CLP-645 CLP-675 CLP-685 CLP-665GP CLP-525 CLP-535 CLP-545 

CLP-565GP CLP-575 CLP-585
o Clavinova CSP: CSP-150 CSP-170
o Clavinova CVP: CVP-701 CVP-705 CVP-709 CVP-709GP

http://www.flowkey.com/en
https://member.europe.yamaha.com/flowkey


o Modus: F02
o Hibridni: NU1 NU1X N1 N1X N2 N3

• DIGITALNI SINTETIZATORJI:
o Serija Piaggero: NP-11 NP-12 NP-31 NP-32 NP-V60 NP-V80
o EZ: EZ-220
o Serija PSR-F: PSR-F50, PSR-F51
o Serija PSR-E: PSR-E253 PSR-E353 PSR-E360 PSR-E443 PSR-E453 PSR-EW400
o Serija YPT: YPT-240 YPT-255 YPT-340 YPT-260 YPT-360
o Serija PSR-S: PSR-S650 PSR-S670 PSR-S770 PSR-S970
o Serija PSR-A: PSR-A3000, PSR-A300, PSR-A350
o Serija Tyros: Tyros5-61 Tyros5-76
o Genos

• Ta ponudba vključuje trimesečni premium dostop do aplikacije flowkey.
• Za včlanitev vam ni treba pošiljati informacij za plačilo.
• Po preteku trimesečnega članstva boste imeli možnost podaljšati članstvo, v nasprotnem 

primeru pa se bo samodejno pretvorilo v brezplačno osnovno članstvo Basic z omejenim 
dostopom do vsebine flowkey.

• Ta ponudba velja samo za izdelke, ki jih kupite pri sodelujočih evropskih trgovcih izdelkov 
Yamaha.

• Izdelek morate registrirati najpozneje šest mesecev po datumu nakupa.
• Dostop do aplikacije flowkey Premium morate aktivirati najpozneje šest mesecev po registraciji 

vašega izdelka.
• Promocijske kode morate izkoristiti v roku enega leta, sicer jim bo pretekla veljavnost.
• Za koriščenje te ponudbe morate imeti dostop do spleta in ustrezen operacijski sistem osebnega 

računalnika, prenosnega izdelka Apple ali tablico s sistemom Android (ni priloženo).
• Podjetje Yamaha ne more zagotoviti, da bo aplikacija na voljo za vse naprave ali združljiva z 

njimi.
• Vsaka stranka lahko samo enkrat izkoristi ponudbo in promocijsko kodo.
• To ponudbo lahko kadarkoli spremenimo ali umaknemo brez predhodnega obvestila ali sankcij.




