
Free Monitor Station when 
you buy a Quantum 4848.
To get your free Monitor Station, you must have 
purchased a Quantum 4848 console between 
April 1, 2020 and June 30, 2020. Entry Form must 
be received at PreSonus by August 1, 2020.

1. Do skorzystania z promocji uprawnia zakup monitorów
Eris E4.5 w autoryzowanym sklepie sprzedającym sprzęt
marki PreSonus, w okresie od 1.09.2021
do 30.09.2021.

2. Uczestnikami promocji mogą być
wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną
zdolność do czynności prawnych.

3. Promocja ograniczona jest do jednej
oferty promocyjnej na klienta.

4. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz
z dowodem zakupu należy wysłać na adres
p.korzonkowski@audiostacja.pl do 1.10.2021. 

5. Honorowane będą tylko i wyłącznie w całości
wypełnione formularze zgłoszeniowe. PreSonus
nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione,
nieprawidłowe bądź nieczytelne oświadczenia.

6. Oferta nie łączy się z innymi ofertami. 

7. Z oferty mogą skorzystać wyłącznie klienci
końcowi. Oferta nie dotyczy pracowników sklepów 
detalicznych, pośredników ani dystrybutorów. 

8. Licencja zostanie dostarczona w ciągu 3 dni
roboczych od dostarczenia formularza. 

9. Jeśli oferta zostanie unieważniona,
Audiostacja nie skontaktuje się z Tobą. 

10. Do celów archiwalnych przechowuj kopie
wszystkich przesłanych materiałów. Wysłane do 
producenta materiały nie będą zwracane. 

11. Pytania? Skontaktuj się z przedstawicielem dystrybutora: 
tel. 22 122 53 09, p.korzonkowski@audiostacja.pl.

12. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Pytania dotyczące monitorów Eris E4.5 
kieruj pod nr tel. 22 122 3 09, lub na adres
p.korzonkowski@audiostacja.pl.

Kup monitory ERIS E4.5 
otrzymaj za darmo licencję 
Studio One 5 Artist.  
Aby otrzymać bezpłatną licencję Studio One 5 
Artist, kup parę monitorów Eris E4.5 w okresie 
pomiędzy 1.09.2021 i 30.09.2021 oraz prześlij do 
1.10.2021 niniejszy formularz zgłoszeniowy.

https://audiostacja.pl/wp-content/uploads/2020/01/Polityka-prywatno%C5%9Bci.pdf
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Część II: Wersja półcyfrowa

1. Skompletuj i ZESKANUJ poniższe: 

 ✔ Formularz potwierdzający zakup monitorów Eris 
E4.5 w okresie pomiędzy 1.09.2021 i 30.09.2021. 

 ✔ Wypełnij formularz kompletnie i czytelnie. Nie 
będziemy brać pod uwagę Twojego zgłoszenia bez 
podanego w nim numeru seryjnego monitorów. 

2. Do 1.10.2021 wyślij e-mail ze skanem formularza 
na adres: p.korzonkowski@audiostacja.pl.

3. Zapoznaj się ze wszystkimi zasadami zawartymi 
na pierwszej stronie niniejszego dokumentu, 
aby upewnić się, że kwalifikujesz się do udziału 
w promocji oraz rozumiesz, jak ona działa. 

Zeskanuj i wyślij poniższe materiały na adres 
p.korzonkowski@audiostacja.pl: 

 ✔  Kopię Twojego paragonu zakupu.

 ✔  Ten formularz. 

Numer telefonu i adres będą wykorzystywane wyłącznie w celach potwierdzenia szczegółów podanych w formularzu, chyba, że zaznaczysz poniższe pole.  

Zakup musi być zrealizowany pomiędzy 1.04.2020 i 30.06.2020.

Pytania dotyczące monitorów Eris E4.5 
kieruj pod nr tel. 22 122 3 09, lub na adres
p.korzonkowski@audiostacja.pl.

IMIĘ I NAZWISKO    

ADRES   

 

NR TELEFONU   

E-MAIL   

DATA ZAKUPU   

NAZWA SKLEPU    

NUMER SERYJNY MONITORÓW ERIS E4.5 
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(Twój adres e-mail nie będzie udostępniany innym firmom!)

Kup monitory ERIS E4.5 
otrzymaj za darmo licencję 
Studio One 5 Artist.   
Aby otrzymać bezpłatną licencję Studio One 5 
Artist, kup parę monitorów Eris E4.5 w okresie 
pomiędzy 1.09.2021 i 30.09.2021 oraz prześlij do 
1.10.2021 niniejszy formularz zgłoszeniowy.

Zakup musi być zrealizowany pomiędzy 1.09.2021 i 30.09.2021.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera w formie  
elektronicznej z Audiostacji na podany powyżej adres. 
Dane osobowe zawarte w formularzu będą  
przetwarzane przez Administratora: Audiostacja 
P.Dygasiewicz P.Dolewka spółka jawna, ul. Kolejowa 
93/95, 05-092 Łomianki. Szczegółową informację 
odnośnie celów i zasad przetwarzania danych oraz 
przysługujących uprawnień znajdziesz  
na www.audiostacja.pl


