
ਸਟਾਰਟਰ ਿਕੱਟ (ਸੰਗੀਤ ਸਟਡ ਅਤੇ ਿਕਟ) $ 29.95
ਦੇਖਭਾਲ ਿਕੱਟ: $ 19.95

ਸੰਗੀਤ ਸਟਡ: 216154 $ 14.95

ਰੀਡਸ:
ਸੰਗੀਤ ਬੁਕਸ:

ਕੁੱ ਲ ਅਿਤਿਰਕਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ $

ਿ ਿਪੰਗ / ਹਡਿਲੰਗ $ 20.00

ਮ ਮੰਜੂਰ ਕਰਦਾ ਹ x $4.50

ਮ ਨਕਾਰਦਾ ਹ x

ਿਕਰਾਇਆ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇ ਨ: 2019 ਪੋਗਰਾਮ

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨ :
ਸਕਲੂ ਨੰੂ ਇੰਸਟਮਟਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੋ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨ ਇੰਸਟਮਟ

ਮਾਿਪਆ ਂਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨ ਡਰਾਇਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸਸ #

ਏ ਪੀਟੀ/ ਬਾਕਸ # / ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (ਮਾਤਾ/ਿਪਤਾ) ਐਮ
/ ਡੀ / ਵਾਈ

ਿਹਰ ਸੂਬਾ ਡਾਕ ਕੋਡ ਜੀਵਨਸਾਥੀ / ਸਰਪਸਤ ਦਾ ਨਾਮ

ਘਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫਨੋ # ਸੈਲ ਟੈਲੀਫੋਨ # ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ # ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ

ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸਟ ਜੋਹਨ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਟ ਜੋਹਨ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ, ਕਰਿੈਡਟ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ, ਗਾਹਕ  ਦੇ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟ ਜਹੋਨ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ  ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਸਟ ਜੋਹਨ ਿਮਊਿਜ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਤੁਸ  ਸਟ ਜੋਹਨ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਿਗਹ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਖਲੁਾਸੇ ਨੰੂ ਇਸ ਉਦੇ  ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸ  ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ
ਨਹ  ਦੱਸਦੇ. ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਟ ਜੋਹਨ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹ.ੈ

ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ / ਵੀਜ਼ਾ / ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪੈਸ (ਲੋੜ ਦੇ)
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਟ ਕਰੋ: ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ੁਦਾ ਕੈਿਡਟ ਕਾਰਡ / ਡੈਿਬਟ ਵੀਜ਼ਾ-ਮਾਸਟਰਕਾਰਡਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ  ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ
(ਉਦਾਹਰਣ - ਕਾਰਡ ਜੋ ਿਕ 4677, 4724, 4506 ਨਾਲ ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ  ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਜੋ ਉਹਨ  ਤੇ DEBIT / INTERAC ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ) ਵੀਜ਼ਾ
ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ / / / ਅੰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ / ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪੈਸ

ਮ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹ  ਿਕ ਮੇਰੀ ਸਾਧਨ ਨੰੂ
ਸਟ ਜੋਹਨ ਿਮਊਿਜ਼ਕ ਿਟਕਾਣੇ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ
ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ
ੁਰੂਆਤੀ x

ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਚੈ ਕ ਕਰੋ ਜੀ (ਟੈਕਸ ਵਾਧੂ)

ਵਧੀਆ - ਿਨਊ ਯਾਮਾਹਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਰ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ

ਬੰਸਰੀ $ 29.95 45 ਮਹੀਨ ਆਲਟੋ ਸੈਕਸੋਫ਼ੋਨ $ 58.95 54 ਮਹੀਨ
ਸ਼ਹਨਾਈ $ 29.95 45 ਮਹੀਨ ਟੇ ਨ ਰ ਸੈ ਕ ਸੋ ਫੋ ਨ $ 65.95 54 ਮਹੀਨ
ਤੁਰੀ $ 29.95 45 ਮਹੀਨ ਓਬੋਈ $ 65.95 54 ਮਹੀਨ
ਟੋਬੋਨ $ 31.95 52 ਮਹੀਨ ਬੇਰੀਟੋਨ/ ਯੂਪ $ 72.95 52 ਮਹੀਨ
ਬੈਲ ਿਕੱਟ $ 26.95 20 ਮਹੀਨ ਕਬੋ ਿਕੱਟ $ 2695 28 ਮਹੀਨ
ਸਨਅਰ ਡਮ ਿਕੱਟ $ 26.95 20 ਮਹੀਨ s ਹੋਰ: $

ਅਿਤਿਰਕਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ (ਟੈਕਸ ਾਮਲ ਹਨ)

ਿਬਹਤਰ - ਪੀਮੀਅਮ ਵਰਿਤਆ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਟ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ

ਬੰਸਰੀ $ 19.95 42 ਮਹੀਨ ਆਲਟੋ ਸੈਕਸੋਫ਼ੋਨ $ 36.95 51 ਮਹੀਨ
ਸ਼ਹਨਾਈ $ 19.95 42 ਮਹੀਨ ਟੇਨਰ ਸੈਕਸੋਫੋਨ $ 40.95 51 ਮਹੀਨ
ਤੁਰੀ $ 19.95 42 ਮਹੀਨ ਓਬੋਈ $ 40.95 51 ਮਹੀਨ ਵਧ ੇਹੋਏ ਮੇਨਟੇਨਸ ਪਲਾਨ
ਟੋਬੋਨ $ 19.95 49 ਮਹੀਨ ਬੇਰੀਟੋਨ/ ਯੂਪ $ 69.95 49 ਮਹੀਨ

ਬੈਲ ਿਕੱਟ $ 19.95 17 ਮਹੀਨ ਕਬੋ ਿਕੱਟ $ 19.95 25 ਮਹੀਨ
ਸਨਅਰ ਡਮ ਿਕੱਟ $ 19.95 17 ਮਹੀਨ ਹੋਰ: $

ਚੰਗਾ - ਉਪਯੋਿਗਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਟ
ੁਰੂਆਤੀ ਢੁਕਵ  ਲਾਈਨ

ਮਾਿਸਕ ਦਰ '

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਪਿਹਲੀ ਮਾਿਸਕ ਭੁਗਤਾਨ $
ਬੰਸਰੀ $ 13.95 42 ਮਹੀਨ ਆਲਟੋ ਸੈਕਸੋਫ਼ੋਨ $ 26.95 51 ਮਹੀਨ
ਸ਼ਹਨਾਈ $ 13.95 42 ਮਹੀਨ ਟੇਨਰ ਸੈਕਸੋਫੋਨ $ 29.95 51 ਮਹੀਨ
ਤੁਰੀ $ 13.95 42 ਮਹੀਨ ਓਬੋਈ $ 29.95 51 ਮਹੀਨ

ਕੁੱ ਲ ੁਰੂਆਤੀ ਭਗੁਤਾਨ $

ਟੋਬੋਨ $ 13.95 49 ਮਹੀਨ ਬੇਰੀਟੋਨ/ ਯੂਪ $ 59.95 49 ਮਹੀਨ ਪਿਹਲ ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਵਧੀ:
ਬੈਲ ਿਕੱਟ $ 13.95 17 ਮਹੀਨ ਕਬੋ ਿਕੱਟ $ 13.95 25 ਮਹੀਨ ਨਕਦ ਚੇਕ ਕੇਿਡਟ ਕਾਰਡ

ਸਨਅਰ ਡਮ ਿਕੱਟ $ 13.95 17 ਮਹੀਨ ਹੋਰ: $ ਡੈਿਬਟ (ਇਨ-ਸਟੋਰ)

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਮਆਦ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਦੇ ਅਮੱੁਲੀਕਰਨ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਸਕ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ.ੈ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਯੰਤਰ 'ਤੇ ਿਵਆਜ 18% ਪਤੀ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵ ਸਾਲ ਅਤੇ 16% ਪਤੀ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ $ 35.00 NSF ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ  ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਮੇਨਟੇਨਸ ਪਲਾਨ: $ 4.50 / ਮਹੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਕਸ  ਤ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਵਧੀਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸ ਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ, ਚੋਰੀ, ਜ  ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ

ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਾਮਲ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ. ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ (ਰੀਡਜ਼, ਸਟੈਪ, ਸਿਟਕਸ, ਤੇਲ, ਮੌਥਪੀਸ, ਆਿਦ) ਨੰੂ ਾਮਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਤ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਮ ਿਰਵਰਸ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਿਨਯਮ  ਅਤੇ ਰਤ  ਨੰੂ ਪੜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਲਆ ਹੈ. ਮ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਿਨਜੀ ਜ ਚ ਅਤੇ ਕਿੈਡਟ ਜ ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਸਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ . ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ  ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਸਟ ਜੋਹਨ



ਸੰਗੀਤ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮ ਭੁਗਤਾਨ  ਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਖਿਤਆਰ ਿਦੰਦਾ ਹ : ਬਕ ਖਾਤਾ ਿਜਹਦੇ ਨਾਲ ਵਇੋਡ ਚੈਕ ਜੁਿੜਆ ਹਇੋਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਿਡਟ ਕਾਰਡ

X X X

ਤਾਰੀਖ਼ ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਟ ਜਹੋਨ ਸੰਗੀਤ

ਸੀਰੀਅਲ # ਬ ਡ / ਮਾੱਡਲ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ RE103P NT 2019


