Co oznacza wersja EDU
Uczniowie oraz nauczyciele mogą cieszyć się oprogramowaniem Ableton oferowanym im w niższych cenach.
Oprogramowanie Ableton z dopiskiem EDU nie jest objęte licencją edukacyjną, która zazwyczaj wyklucza
możliwość komercyjnego wykorzystania programu. Programy EDU pod względem zawartości niczym nie różną
się od swoich odpowiedników w regularnych cenach i w pełni legalnie mogą być wykorzystywane w celach
komercyjnych, nawet po zakończeniu uczenia/nauczania przez ich posiadacza. Programy EDU są dedykowane
klientom indywidualnym.
Natomiast dla instytucji edukacyjnych, które pragną wyposażyć swoje pracownie w oprogramowanie Ableton
oferowana jest licencja wielostanowiskowa - wyceniana indywidualnie, w tej sprawie prosimy o kontakt
e-mail dystrybucja@nutron.pl

Jak przebiega zakup programu ze zniżką edukacyjną

Sprawdź, czy przysługuje
Ci zniżka

Kup produkt Ableton
w obniżonej cenie
w jednym z lokalnych
sklepów muzycznych
lub w internetowym
sklepie Ableton,

Przejdź proces
weryﬁkacyjny,
potwierdzając,
że faktycznie jesteś
uczniem lub
nauczycielem

Zainstaluj i autoryzuj
swój program Ableton

UWAGA: Oprogramowanie nie zostanie autoryzowane, dopóki nie zostanie przeprowadzona weryﬁkacja
potwierdzająca status ucznia lub nauczyciela. Jeśli chcesz pracować od razu w programie Ableton, możesz
w trakcie trwania weryﬁkacji uruchomić oprogramowanie w trybie 30-dniowego trialu. Weryﬁkacja trwa
zazwyczaj od jednego do dwóch dni roboczych.

Komu przysługuje zniżka
Masz prawo do zniżki edukacyjnej, jeśli:
- jesteś uczniem/studentem pobierającym naukę w trybie dziennym w placówce edukacyjnej od szkoły
podstawowej po studia doktoranckie,
- jesteś studentem pobierającym naukę w trybie zaocznym (studia niestacjonarne) z programem o minimum
20 godzinach lekcyjnych w tygodniu bądź studiach trwających 12 miesięcy lub więcej,
- jesteś nauczycielem lub wykładowcą zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin w
zarejestrowanej placówce edukacyjnej. Nauczyciele prywatni oraz zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin
muszą pracować minimum 20 godzin tygodniowo, aby kwaliﬁkować się do zniżki.
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Jeśli nie jesteś pewien, czy spełniasz warunki wymagane do otrzymania zniżki edukacyjnej na
oprogramowanie Ableton, skontaktuj się z supportem (dystrybucja@nutron.pl) i opisz dokładnie swoją
sytuację. Staramy się być elastyczni.
Pamiętaj, że jeśli powstaną jakiekolwiek niezgodności podczas weryﬁkacji dokumentów potwierdzających
status ucznia lub nauczyciela, oferujemy czterotygodniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

Jak przebiega zakup programu ze zniżką edukacyjną
Ableton pragnie wspierać uczniów i nauczycieli, proponując zniżki edukacyjne. Proces weryﬁkacji jest
konieczny, aby potwierdzić, że zniżki edukacyjne są oferowane dla osób aktywnie zaangażowanych
w nauczanie lub uczenie się.
Proszę pamiętać, że weryﬁkacja możliwa jest jedynie po dokonaniu transakcji: najpierw kupujesz, następnie
przeprowadzana jest weryﬁkacja.
Aby zweryﬁkować, że przysługuje Ci zniżka edukacyjna, prześlij poniższe informacje do producenta e-mailem,
faxem lub pocztą:
1. Imię (imiona), nazwisko oraz adres e-mail,
2. Numer seryjny zakupionego programu Ableton,
3. Skan/kopię dowodu osobistego lub prawa jazdy (powinny być widoczne: imię i nazwisko oraz kraj, jeśli
chcesz, możesz zakryć pozostałe informacje personalne),
4. Skan/kopię Twojej ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej lub legitymacji nauczyciela bądź stosowne
zaświadczenie z placówki edukacyjnej z pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej.
Gdy Twój status zostanie zweryﬁkowany, natychmiastowo aktywowana będzie Twoja licencja. Dostaniesz
wówczas e-mail z potwierdzeniem.
Prześlij swoje dane poprzez:
e-mail
verify@ableton.com

fax
+49 30 288 763 13
+1 646 688 2857
(dla USA i Kanady)

adres pocztowy
Attn: Edu-Veriﬁcation Ableton AG
Schönhauser Allee 6-7
D-10110 Berlin, Germany

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, sprawdź sekcję pomocy lub skontaktuj się z działem supportu poprzez
e-mail dystrybucja@nutron.pl

