MetalGate spouští digitální službu Metal Online!
MetalGate Records, vydavatelská společnost dlouhodobě podporující českou metalovou tvorbu, spouští
digitální službu Metal Online! Pod doménou www.metalonline.cz se nyní skrývá digitální obchod
zaměřený na český metal. Naleznete zde řadu nahrávek rozdělených pomocí abecedního pořádku i podle
žánrů. Po vzoru moderních distribučních kanálů si nyní můžete pořídit celá alba ve formátu mp3 za
velmi nízké ceny. Částky za album se zde pohybují od 39 Kč do 59 Kč. Cena je stanovena v závislosti
na stáří nahrávky. Výhodou využívání Metal Online je bezesporu okamžité získání přístupu k hudbě
legálně a bez rizika, že by se vám nosič s nahrávkou někam zatoulal nebo rozbil při dlouhém putování
poštou.
Jak to funguje? Stačí se jen během minutky zaregistrovat a už můžete brouzdat ve stále se rozšiřující
nabídce českých metalových nahrávek. Platba probíhá velmi jednoduše kartou, nebo s využitím služby
PayPal. Metal Online přitom nabízí možnost nákupu na kredit. Tato varianta supluje elektronický účet,
jenž si jen dobijete a pak z něj čerpáte. Při jeho zřízení od nás navíc dostanete 10% bonus k vložené
částce!
Nabízíme také službu Singloviště, kde si můžete stáhnout jednu kapelou nabízenou píseň přibližně za 10
Kč. Do Singloviště poputují písně v případě, že kapela nahrála pouze singl, o který se s vámi chce
podělit, nebo chce nabídnout ochutnávku z připravovaného alba.
V případě zničení pevného disku, odcizení notebooku a dalších událostí, které vám mohou zamezit v
přístupu k zakoupeným datům, vám po ověření identity navíc zpřístupníme data znovu, a to i po
vyčerpání limitu pro stahování.
A samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na samotné kapely - pokud máte zájem, vaše alba, ať už
aktuální či staršího data vydání, jsou vítána a rádi je přijmeme do nabídky sortimentu. Stačí se ozvat na emailovou adresu kapely@metalonline.cz a nabídneme vám velmi přívětivé podmínky!
Spolu s www.metalonline.cz spouští MetalGate Records i anglickou mutaci českého metalového
obchodu pod názvem www.metalonline.eu s cílem šířit zvuk českého metalu i za hranice.
Metal Online je již v provozu a připraven na vaši návštěvu! Do budoucna pro vás chystáme
rozšiřování sortimentu i nejrůznější bonusy. Neváhejte s registrací!
www.metalgate.cz/
www.metalonline.cz

