CMMS Maszyna SMART – oferta handlowa
PPHU Neuron – Wojciech Mazurek
83-200 Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 22 / 3

NIP 592-001-05-83
tel. 0608 260 530
neuron@hot.pl

CMMS Maszyna SMART – Standardowa oferta handlowa i warunki licencyjne
Przedmiot oferty:
Przedmiotem oferty jest oprogramowanie CMMS Maszyna SMART oraz dodatek – serwer aplikacji mobilnych
CMMS SMART App Server
Szczegółowy opis, dokumentacja i wersja demonstracyjna znajduje się na naszej stronie
http://www.neuron.com.pl/maszyna.html
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Ceny licencji
Licencja wielostanowiskowa (sieciowa) oprogramowania CMMS Maszyna SMART
Licencja (opcjonalna) oprogramowania serwera aplikacji mobilnych CMMS SMART App Server

880 zł
880 zł

Warunki licencyjne
Warunki skrócone – istotne z punktu widzenia oferty handlowej.
Licencja wielostanowiskowa (sieciowa) pozwala na instalację programu na dowolnej ilości komputerów w ramach
jednej jednostki organizacyjnej \ fizycznej sieci \ filii \ zakładu produkcyjnego w ramach jednej instancji bazy
danych.
Licencja wielostanowiskowa dopuszcza instalację programu na komputerach osobistych pracowników celem
uzyskania dostępu do zasobów programu poprzez podłączenie się do sieci LAN przedsiębiorstwa lub połączenie
internetowe.
W przypadku zakupu większej ilości licencji wielostanowiskowej dla różnych jednostek organizacyjnych \ filii
\zakładów produkcyjnych licencja wielostanowiskowa dopuszcza połączenie zdalne z bazami danych tych filii.
Licencje są licencjami bezterminowymi z prawem do bezpłatnych aktualizacji w okresie dwu lat od daty zakupu.
Dla wersji sieciowej dostarczamy Bezpłatny serwer baz danych FireBird oparty na licencji DPL (Developer's PUBLIC
LICENSE) dla systemu Windows. Istnieje możliwość samodzielnego pobrania i instalacji serwera FireBird dla
systemu Linux ze strony www.firebirdsql.org
Zamówienie, sposób i warunki dostawy:
Zamówienie prosimy składać w formie elektronicznej na adres neuron@hot.pl podając dane do faktury Vat
Prosimy o podanie osoby kontaktowej której nazwisko zostanie umieszczone na przesyłce.
Program zostanie dostarczony w formie elektronicznej. Na wskazany adres ( lub adres zwrotny ) email
zostanie przesłany link tymczasowy ( aktywny kilkanaście dni ) do pobrania pakietu instalacyjnego w formacie ZIP.
Wraz z linkiem zostanie wysłana faktura VAT w formacie pdf
W przypadku zamówień formułowanych przez działy zakupów prosimy o podawanie kontaktu (nazwisko, adres email) do osoby „technicznej”
do której będziemy przysyłali wszelkie informacje o aktualizacjach, zmianach i nowościach.
Sposób płatności:
Dla nowych klientów przedpłata na konto bankowe na podstawie faktury proforma. Termin płatności odroczonej
po indywidualnym uzgodnieniu.
Dla klientów którzy dokonywali już zakupów w naszej firmie przelew 7 dni – inny termin po uzgodnieniu
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Termin realizacji
Zwrotnie po otrzymaniu zamówienia z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia do 2-3 dni roboczych.
Zakup w celu dalszej odsprzedaży
Odsprzedaż licencji oprogramowania możliwa jest tylko i wyłącznie po otrzymaniu załącznika do faktury VAT,
sygnowanym numerem tej faktury, zezwalającego na dalszą odsprzedaż oprogramowania zakupionego w oparciu
o tę fakturę Vat której dotyczy załącznik w takich ilościach na jaką faktura opiewa.
Szczegółowa oferta handlowa
Na życzenie wystawiamy szczegółową, imienną ofertę handlową jeżeli takowa jest potrzebna np. dla działu
zakupów.
Prosimy jednak o uszczegółowienie zapytania.
Oferta obowiązuje tak długo jak długo dostępna jest na stronie www produktu.
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