Studentské licence programu ATF

Vážení,
děkujeme Vám, že používáte náš výukový program ATF a nabízíme pro studenty licenční
verzi našeho programu pod názvem studentská licence. Zavedením studentské licence
reagujeme na požadavky škol na to, aby jejich žáci, studenti i pedagogové mohli používat
program ATF pro výuku všemi deseti i doma na svých počítačích. Chceme příznivou cenou
zároveň studenty přesvědčit a vychovávat k používání legálního softwaru.
Studentská licence programu je běžnou plnou jednouživatelskou verzí programu iATF
(program iATF je program ATF doplněný o „Skupinové psaní“ a RSS texty). Program
licencujeme na jméno školy a adresu školy nebo na jméno a adresu studenta. Oproti běžné
verzi je cena studentské licence výrazně snížena.
Podmínky odběru:
1) Student, žák či pedagog může zakoupit studentskou licenci programu ATF pouze
prostřednictvím školy.
2) Škola, která objednává program ATF za cenu studentské licence, musí vlastnit
multilicenci nebo síťovou licenci programu ATF (resp. iATF).
3) Koncovým vlastníkem studentské licence programu ATF může být pouze student, žák či
pedagog školy. Tito jsou zároveň odpovědni za nešíření programu.
Cena studentské licence:
Cena studentské licence je 190,- Kč. Cena není závislá na počtu objednaných kusů. Program
lze za tuto cenu kdykoliv přiobjednat.
Způsob dodání:
Program dodáváme buď elektronicky mailem nebo na CD poštou. Při objednání 1 až 3 kusů
dodáváme program pouze elektronicky mailem.
V případě objednání s dodáním elektronicky požadujeme zaslání seznamu studentů včetně
jejich adres trvalého bydliště. Tyto údaje použijeme pouze pro licencování programu.
Program Vám obratem zašleme přes www.uschovna.cz ve formě zip souboru obsahujícího
instalační soubory pro jednotlivé studenty. Fakturu v elektronické podobě Vám zašleme na
mail.
Při objednání nebo doobjednání menšího počtu se lze také dohodnout, že vše vyřídíme
elektronicky jednotlivě přímo se studenty. V tomto případě potřebujeme v seznamu uvést i
mailové adresy studentů. Zaslání jména studenta nám postačí jako důkaz, že je studentem
Vaší školy.

Studentskou licenci lze objednat e-mailem na atf@vsemideseti.cz nebo písemně na níže
uvedené adrese.
Programy zasíláme obratem ihned po objednání.
Upozornění: Program iATF je určen pouze pro počítače s Windows. Pro studenty, kteří
vlastní počítač Mac-Apple doporučujeme objednat licenční kód pro roční kredit na
www.atfonline.cz. Jde o plnohodnotnou variantu pro výuku psaní všemi deseti.
Věříme, že tato nabídka Vám umožní zkvalitnit výuku psaní všemi deseti na klávesnici
počítače a že zůstanete i v budoucnu našimi uživateli.
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