Rejestracja edukacyjna – MegaCAD 2016
dla szkoły/uczelni
 Prawo użytkowania obejmuje*:
 użytkowanie wyłącznie do celów edukacyjnych.
 ważność licencji 2 lata (od daty podpisania przez
przedstawiciela). Po 2 latach wykorzystanie jest możliwe po
przedłożeniu ponownie nowego zamówienia. W takim
przypadku licencja do celów edukacyjnych zostanie
przedłużona na okres następnych 2 lat oraz szkoła otrzyma
nową wersję programu.
 wykorzystanie na
komputerach w jednym
budynku szkoły.

Dane szkoły:
Nazwa:
ul.:
Kod:

Osoba kontaktowa:

 Prawo użytkowania NIE obejmuje*:
 korzystania z oprogramowania na zewnątrz budynku
szkolnego.
 komercyjnego wykorzystywania oprogramowania.
 prowadzenia komercyjnych kursów i szkoleń.
 prawa własności programu.
 użyczania, wypożyczania itp. przedmiotu licencji.

Miasto:

Telefon:
E-mail:
Adres wykorzystywania programu (jeżeli inny niż powyżej):

Przedmiot licencji – MegaCAD w wersji edukacyjnej:
MegaCAD 3D w wersji edukacyjnej - kompletne rozwiązanie do
projektowania 3D i 2D wraz z aplikacjami Unfold&SF (rozwijanie
blach), ME (wspomaganie projektowania mechanicznego 2D),
Konstrukcje Stalowe 2D i 3D oraz Kinematyką. MegaCAD w wersji
edukacyjnej jest bezpłatny*.
* o ile nie zmienią się warunki uzyskania wersji edukacyjnej.

Adres
Kod:

ul.:
Miasto:

 Potwierdzam, że MegaCAD w wersji edukacyjnej objęty niniejszą licencją nie będzie wykorzystywany
komercyjnie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Rejestracyjną zastosowanie mają przepisy Kc oraz Ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Sposób uzyskania MegaCADa:
proszę niniejszą licencję wypełnić, zeskanować i przesłać na adres
cadprojekt@megacad.pl,
zwrotnie otrzymacie Państwo link do pobrania spakowanej instalacji
MegaCADa w wersji edukacyjnej, instrukcję instalacji oraz
podpisaną umowę w formacie PDF,
po zainstalowaniu należy zamówić kody na dwa lata zgodnie z
otrzymaną wraz z linkiem instrukcją.



Zamawiam dodatkowo: płytę DVD/ pamięć USB wraz z instalacją
programu i instrukcjami oraz podręcznik do wersji 2016 2D w wersji
papierowej. Koszt wynosi 150 zł +23% VAT (184,50 zł brutto).
Fakturę proszę wystawić na szkołę. Numer NIP szkoły:

__________________________________

Potwierdzenie szkoły
Niniejszym potwierdzamy zamówienie wersji edukacyjnej MegaCADa

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania szkoły/uczelni/wydziału

Pieczątka szkoły/uczelni/wydziału

Ze strony twórcy i właściciela praw do programu MegaCAD firmy Megatech Software GmbH uprawniony przedstawiciel w Polsce:
CAD-Projekt s. c. 05-822 Milanówek ul. Staszica 2B, tel./fax 22-465-59-29, cadprojekt@megacad.pl, www.megacad.pl

Potwierdzenie przedstawiciela

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania przedstawiciela

Data i Pieczątka Przedstawiciela

