
2 ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਿਕਲਪ: 
ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਜਾਾਂ 
ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਵਕਰਾਇਆ

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਕਰਾਇਆ ਮੁਫਤ ਕਿਹੜਾ ਕਾਾੰਟਰੈਕਟ 30

ਿੂਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਨਕਿਆਇਆ ਿਾਿੇਗਾ।

• ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਖਿੇਂਕਰਨ।

• ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਯਾੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮੁਰਾੰਮਤ।

• ਹਰੇਕ ਯਾੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਰੱਖ ਰਖਾਿ ਉਤਪਾਦ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ।

ਮੁਫਤ ਸੇਿਾ
• ਸਾਰੇ ਯਾੰਤਰਾਂ ਨੂਾੰ  ਪੇਸੇਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਿਧੀਆ ਿਿਾਉਣ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਕਿੱਚ ਹਨ।

• Mouthpieces ਚਾੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸਿੱਛ ਅਤੇ ਲਪੇਟਕੇ ਰੱਖੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕਕਰਾਏ ਦੇ ਅਿਧੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾੰਤਰਾਂ ਨੂਾੰ  ਸਹੀ ਖੇਡਣ ਦੀ
ਸਕਿਤੀ ਕਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਖਰੀਦ ਵਿਕਲਪ
• ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਕਰਾਏ ਲਈ, ਪਕਹਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਕਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਰਾਏ ਦੇ

ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਯਾੰਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਰੇ ਨਿੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਕਰਾਇਆਂ ਲਈ, 100% ਭੁਗਤਾਨ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਿੇ 31 ਿਨਿਰੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਖਰੀਕਦਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਧਨ ਿਾਪਸੀ
• ਕਕਸੇ Long & McQuade ਕਟਕਾਣੇ ਤੇ ਿਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਰੱਦ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਿਾਿੇਗਾ ਿੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੌਿੂਦਾ ਹਨ।

* ਭਾਅ ਮੇਕ / ਮਾਡਲ / ਯੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ

ਨਾਲ ਸਬਕ ਲਈ ਰਵਜਸਟਰ
LONG & McQUADE 
ਵਜਥੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੁਰਆੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਸਟੱਡੀ ਨੰੂ LONG & McQUADE 
ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਲੈਸਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਸਬਕਾਾਂ ਨਾਲ ਿਧਾਓ

• Guitar,piano,drums,brass,voice,woodwinds,
theory ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸੱਖ!ੋ

• ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਲੈਸ ਸਟਡੂੀਓ ਕਿਚ ਿਾਂ ਓਨਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਯਾੰਤਰਾਂ ਤੇ ਕਨਿੀ
ਸਬਕ।

• ਪੇਸਿੇਰ, ਕੁਸਲ ਕਸਕੱਖਅਕ ਿੋ ਕਸਖੱਣ ਨੂਾੰ  ਮਜੇਦਾਰ ਬਣਾਉਦਂੇ ਹਨ।

• ਸਭ ਤੋਂ ਰਝੁੇਿੇਂ ਿਾਲੇ ਕਾਰਿਕਰਮ ਨੂਾੰ  ਿੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਕ ਦਾ
ਸੁਕਿਧਾਿਨਕ ਸਮਾਂ।

• ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਕਦਆਰਿੀ ਦੇ ਟੀਕਚਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਕਲਤ ਪਾਠ।

• RCM ਪਰੀਕਖਆ ਦੀ ਕਤਆਰੀ, ਪਾਠ ਅਤੇ ਿੋਕੜਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ।

• ਕੋਈ ਰਕਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀ।ਂ

• ਹਰ ਉਮਰ, ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੈਲੀ।

ਲੋਕੇਸਨ ਲਈ ਸਕੈਨ

ਸਾਨੰੂ ਓਨਲਾਈਨ ਵਮਲੋ
long-mcquade.com
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨ ਲਈ!

-Long&McQuade
ਸਸੰੰਗਗੀੀਤਤ  ਯਯੰੰਤਤਰਰ.

rentals.long-mcquade.com
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179

179

349

399

179

179

ਬਬੰੰਸਸਰਰੀੀ
ਕਕਲਲੈੈਰਰੀੀਨਨ�� ਟਟ
ਆਆਲਲਟਟੋੋ  ਸਸੈੈਕਕਸਸ
ਟਟੈੈਨਨਰਰ  ਸਸੈੈਕਕਸਸ
ਟਟਰਰੰੰਪਪੇੇਟਟ
ਟਟਰਰੋੋਮਮਬਬੋੋਨਨ

ਿਪਕਕੋਲੋ
ਓਬੋ
ਬਾਸੂਨ
ਬਾਸ ਕਲੈਰੀਨ� ਟ
ਬੈਰੀਟੋਨ ਸੈਕਸ
ਿਸੰਗਲ ਫ��ਚ ਹੌਰਨ
ਡਬਲ ਫਰ�ਚ ਹੌਰਨ
ਬੈਰੀਟੋਨ
ਯੂਫਿੋਨਅਮ
ਟੁਬਾ

22
55
125
65
99
50
60
40
55
75

175
425
995
450
795
349
395
295
375
525

ਘੰਟੀ ਜ� ਸਨ� ਅਰ ਿਕੱਟ
5 ਪੀਸ ਡਰੱਮਸੈ�ਟ
ਬਾਸ ਿਗਟਾਰ ਨਾਲ/ ਅੰਪ

13
29
21

99
225
138

ਵਾਇਲਨ
ਿਵਓਲਾ
ਸੈਲੋ
ਬਾਸ

20
24
40
80

149
169
275
525

20

20

36

45

20

20

   ਮਾਿਸਕ
ਿਕਰਾਇਆlਸਾਧਨ

ਸਸਾਾਧਧਨਨ
ਮਮਹਹੀੀਨਨਾਾਵਵਾਾਰਰ  

ਿਿਕਕਰਰਾਾਇਇਆਆ  ਸ਼ਸ਼ੁੁਰਰੂੂ  
ਹਹੁੁੰੰ ਦਦਾਾ  ਹਹੈ ੈ

ਸਸਕਕੂੂਲਲ  ਸਸਾਾਲਲ  ਦਦਾਾ  
ਿਿਕਕਰਰਾਾਇਇਆਆ
ਸ਼ਸ਼ੁੁਰਰੂੂ  ਹਹੁੁੰੰ ਦਦਾਾ  ਹਹੈੈ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ 
ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ

ਪਰੀ੍ਮੀਅਮ 
ਮਾਿਸਕ ਿਕਰਾਇਆ

ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ
ਸਲਾਨਾ ਿਕਰਾਇਆ

149

149

299

349

149

149

24

24

40

50

24

24
*ਕ ਰ ਏ  ਦ  ਰ ਟ  ਸ ਧਨ  ਦ  ਮ ਲ  ਦ  ਅਧ ਰ  ਤ  ਵ ਖਰ  ਹ ਦ  ਹਨ..

Carlton
PP

PP

ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਇਹ 
ਵੀ ਉਪਲਬਧ:

ਕਕੁੁਆਆਲਲਟਟੀੀ  ਇਇੰੰਸਸਟਟਰਰੂਮੂਮ��ਟਟਸਸ    •  ਮਮਹਹੀੀਨਨਾਾਵਵਾਾਰਰ  ਜਜ��  ਸਸਾਾਲਲਾਾਨਨਾਾ  ਿਿਕਕਰਰਾਾਇਇਆਆ     •  $$22  ਪਪ��ਤਤੀੀ  ਮਮਹਹੀੀਨਨਾਾ  ਇਇੰੰਸਸਟਟਰਰੂਮੂਮ��ਟਟਲਲ  ਸਸੁੁਰਰੱੱਿਿਖਖਆਆ  ਕਕਵਵਰਰੇੇਜਜ  •  ਸਸੁਿੁਿਵਵਧਧਾਾਜਜਨਨਕਕ  ਭਭੁੁਗਗਤਤਾਾਨਨ  ਿਿਵਵਕਕਲਲਪਪ

ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਿਗਟਾਰ, ਧੁਨੀ ਿਗਟਾਰ, 
ਿਡਜੀਟਲ ਿਪਆਨ� , 
ਆਲਟੋ ਬੰਸਰੀ, ਬਾਸ ਬੰਸਰੀ, ਈਬੀ 
ਸੋਪ�ਾਨ�  ਕਲੇਿਰਏਟਸ, ਏਬੀ ਆਲਟੋ 
ਕਲੈਰੀਨ� ਟਸ, ਿਪਕਕੋਲੋ ਿਬਗਲ,ਪ�ੋ 
ਵੂਡਿਪੰਡ ਮਾਉਥਪੀਸ , ਈ.ਬੀ. / ਡੀ 
ਿਬਗਲ, ਅਤੇ ਯੰਤਰ ਐਪਂਲੀਫਾਇਰ.

ਕੀਮਤਾਂ ਬਰ੍ਾਂਡ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 
'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ ਨੋਿਟਸ ਬਦਲੀਆਂ 
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੇਟਾਂ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਸਾਾਧਧਨਨ
ਸਸੁੁਰਰੱੱਿਿਖਖਆਆ  
ਕਕਵਵਰਰੇੇਜਜ 

$2
ਿਿਸਸਰਰਫਫ  $$  22  //  ਮਮਹਹੀੀਨਨ��  ਜਜ��  $$  2200  //  ਸਸਕਕੂੂਲਲ  ਸਸਾਾਲਲ  ਲਲਈਈ,,  

Long & McQuade ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ, ਚੋਰੀ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 
ਿਵਚ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱ ਲ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਜੇ ਿਵਕਲਪ ਨਹ� ਿਲਆ ਜ�ਦਾ, ਤ� ਤਸੁ� ਿਵਕਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 25% ਲਈ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੇ ਉਪਕਰਣ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਗੁਆਚ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਚੋਰੀ ਹੋ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਉਉਪਪਕਕਰਰਣਣ��  ਦਦੀੀ  
ਦਦੇੇਖਖਭਭਾਾਲਲ  ਦਦੀੀਆਆਂਂ  ਿਿਕਕੱੱਟਟ��

ਸਸੰੰਗਗੀੀਤਤ  
ਫਫੋੋਲਲਡਡਰਰ

ਟਟੂੂਨਨਰਰਸਸ  

ਸਸੰੰਗਗੀੀਤਤ  ਦਦੇੇ  ਸਸਟਟ��ਡਡ ਮਮੈੈਟਟ��ੋੋਨਨ�� ਮਮਜ਼ਜ਼

ਰਰੀੀਡਡ  
ਗਗਾਾਰਰਡਡ

ਹਹੱੱਥਥ--ਿਿਲਲਖਖਤਤ  
ਿਿਕਕਤਤਾਾਬਬ��  

 $14.50 ਤ� $0.99 ਤ�

 $22.99 ਤ�
ਰਰੀੀਡਡਸਸ
 $18.75/box ਤ�

 $16.99 ਤ�  $26.99 ਤ�

$8.99 ਤ�  $3.30 ਤ�

Clarinet

Essential Instrument Maintenance
CARE KIT

ਿਿਸਸਫਫਾਾਰਰਸ਼ਸ਼  ਕਕੀੀਤਤੀੀਆਆਂਂ  
ਉਉਪਪਕਕਰਰਣਣ��

ਓਓਨਨਲਲਾਾਈਈਨਨ  ਿਿਕਕਰਰਾਾਏਏ  ਤਤੇੇ
rentals.long-
mcquade.com 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਲਈ 
ਸਾਡੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਵੱਤ ਿਵਕਲਪ� 

ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ। 

ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 36 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਭੁਗਤਾਨ.


