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Wprowadzenie 
Zauważyliśmy, że klienci nabywają nasze oprogramowanie w dużych ilościach w ciągu pewnego okresu, ale 
czasami oznacza to, że na każde zamówienie przypada niewielka liczba licencji.  Uruchomiliśmy Program 
licencyjny MindManager Enterprise (zwany dalej „programem”), aby sprostać oczekiwaniom zamawiających. 
Celem programu jest zapewnienie na określony czas rabatu na kolejne zamówienia poprzez złożenie 
zamówienia wstępnego według wytycznych podanych poniżej.  

1. Warunki kwalifikacji do Programu MindManager Enterprise  

Aby zakwalifikować się do programu, należy nabyć naraz minimum dziesięć (10) lub więcej następujących 
produktów Mindjet:  

a. bezterminowe licencje Mindjet MindManager Enterprise (lub aktualizacje) dla jednego użytkownika, wraz 
z taką samą liczbą usług Mindjet Software Assurance and Support („MSA”), lub 

b. licencje subskrypcyjne Mindjet MindManager Enterprise (ważne przez co najmniej 1 rok), lub 

c. przedłużenie ważności aktualnych usług MSA zakupionych do produktów Mindjet wymienionych 
w punktach a. i b. (z okresem przedłużenia wynoszącym co najmniej 1 rok).  

Po złożeniu jednego z powyższych zamówień klient zakwalifikuje się do udziału w programie i rozpocznie się 
(nowy) okres jego trwania – zamówienie takie to „kwalifikujące zamówienie wstępne”.  

Bezterminowe licencje Mindjet MindManager Enterprise dla jednego użytkownika i subskrypcyjne licencje 
Mindjet MindManager Enterprise są dalej zbiorczo zwane „Licencjami”.  

Im więcej Licencji klient nabędzie w kwalifikującym zamówieniu wstępnym, tym wyższy otrzyma rabat na 
przyszłe zamówienia w okresie trwania programu.  

Przedziały przedstawione poniżej określają wysokość rabatu w odniesieniu do aktualnego w momencie 
tworzenia dokumentu cennika dodatkowych licencji zakupionych w okresie trwania programu.  Cennik produktów 
może ulec zmianie według uznania firmy Mindjet.  

Zakres/poziom rabatu zależy od liczby licencji zakupionych w kwalifikującym zamówieniu wstępnym. 

Zakres 10–49   18% rabatu 
Zakres 50–99   25% rabatu 

2. Okres programu licencyjnego MindManager Enterprise  

Program jest dostępny przez rok od dnia złożenia kwalifikującego zamówienia wstępnego i podlega 
wydłużeniom określonym poniżej:  

a. Gdy okres programu licencyjnego wygaśnie, udział w programie zostanie zakończony.  Można złożyć 
nowe kwalifikujące zamówienie wstępne, umożliwiające ponowne uczestnictwo w programie, kupując 
nowe produkty lub przedłużając swoje subskrypcje lub usługi MSA, tak jak to opisano w punkcie 1. 
W takim wypadku okres trwania programu licencyjnego zostaje przedłużony o co najmniej rok.   

b. Liczba produktów w kwalifikującym zamówieniu wstępnym określa nowy zakres.   
c. Na ogół usługi MSA i licencje subskrypcyjne są ważne przez okres minimum roku od daty zakupy. 

Można jednakże przedłużyć okres ważności aktualnych licencji subskrypcyjnych lub usług MSA 
z wyprzedzeniem na okres 3 lat, a udział w programie wraz ze wszystkimi korzyściami zostanie 
przedłużony do takiego samego okresu.  

d. Należy pamiętać, że licencje subskrypcyjne i MSA są automatycznie przedłużane o 1 (jeden) rok 
w momencie zakończenia aktualnego okresu, a stosowna faktura zostaje przesłana do klienta, chyba że 
zrezygnuje on z przedłużenia na piśmie (wysyłając e-mail, list itd.) najpóźniej 30 dni przed 
zakończeniem okresu ich działania. 
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3. Program MindManager Enterprise – dodatkowe zakupione licencje mogą zwiększyć zakres rabatu  

Poziom rabatu może zostać podwyższony zarówno w okresie ważności licencji, jak i w okresie trwania 
programu, jeśli w jednym zamówieniu klient zakupi liczbę licencji, która kwalifikuje do następnego 
zakresu/poziomu rabatu na następne zamówienia (nowe kwalifikujące zamówienie wstępne). Przykład: Jeśli 
klient złoży początkowe zamówienie w zakresie 10–49, ponieważ zakupi 35 licencji, i sześć miesięcy później 
dokupi 80 licencji w jednym zamówieniu (nowym kwalifikującym zamówieniu wstępnym), to automatycznie 
zostanie przeniesiony do zakresu 50–99 i zyska odpowiednio wyższy rabat. Licencje nabyte podczas aktualnego 
okresu trwania programu nie będą sumowane w celu kwalifikacji do wyższego zakresu w następnym okresie.  

4. Obowiązująca cena licencji na końcu okresu trwania Programu licencyjnego MindManager 
Enterprise 

Gdy skończy się okres trwania programu, można dalej korzystać ze swoich licencji bezterminowych; jednak 
licencji subskrypcyjnych można używać jedynie do końca okresu subskrypcji –chyba, że licencja została 
wycofana wcześniej przez klienta lub Mindjet. Jeśli okres trwania programu zakończył się, a nie złożono nowego 
kwalifikującego zamówienia wstępnego przed terminem zakończenia, to klient nie jest już uprawniony do rabatu 
na produkty Mindjet zgodnie z regulaminem programu. Proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem lub 
sprzedawcą firmy Mindjet przed terminem wygaśnięcia licencji, aby ustalić następne kroki. 

5. Dostępne produkty Mindjet lub nowsze wersje oprogramowania Mindjet 

Oprócz oprogramowania Mindjet wymaganego w zamówieniu wstępnym, określonego powyżej w punktach 2 a. 
i b., inne produkty Mindjet oraz następne (nowsze) wersje mogą również zostać objęte tym programem. Na 
życzenie klient może otrzymać szczegółowy i aktualny przegląd wszystkich produktów Mindjet, które mogą być 
zakupione w ramach Programu licencyjnego MindManager Enterprise od firmy Mindjet lub dystrybutora. Należy 
pamiętać, że firma Mindjet zastrzega sobie prawo do wyłączania produktów oprogramowania z programu lub 
włączania ich do niego w dowolnym momencie według własnego uznania. 

6. Dostępność poprzednich wersji 

Program nie będzie obejmował poprzedniej wersji produktu, gdy nowy produkt (wersja zastępcza) zostanie 
powszechnie wprowadzona. W czasie, gdy licencja na oprogramowanie obejmuje usługi MSA, można 
skorzystać z prawa do cofnięcia oprogramowania do starszej wersji. 

7. Składanie zamówienia 

Licencje można nabyć bezpośrednio lub za pośrednictwem dystrybutora firmy Mindjet. Kiedy początkowe 
zamówienie zakwalifikuje klienta do udziału w programie, firma Mindjet lub dystrybutor wyśle do klienta certyfikat 
licencji z numerem identyfikacyjnym, czyli numerem certyfikatu licencji (zwanym dalej „LCN”). LCN to unikatowy 
numer, który identyfikuje firmę klienta i pozwala na kupowanie dodatkowych licencji z rabatem określonym 
w ramach programu. Przy każdym zamówieniu należy podać swój numer LCN, aby umożliwić precyzyjne 
rozpoznanie klienta przez firmę Mindjet lub dystrybutora i otrzymać określony rabat.   

8. Dodatkowe rabaty na zakup Mindjet Software Assurance and Support w ramach Programu 
licencyjnego MindManager Enterprise 

Program nie będzie kolidował z innymi rabatami dla klientów, którzy chcą zamówić usługi MSA dla 
bezterminowych licencji na okres dłuższy niż jeden rok. Jeśli klient zdecyduje się na trzyletni okres usługi MSA 
w dniu zakupu, otrzyma rabat na cenę MSA w kwalifikującym zamówieniu wstępnym na licencję bezterminową 
oraz na następne zamówienia licencji bezterminowych w ramach programu. Będzie miał prawo do uczestnictwa 
w programie przez cały okres korzystania z MSA. Szczegóły tej oferty specjalnej oraz informacje na temat opłat 
za trzyletnie korzystanie z usług MSA można uzyskać u dystrybutora lub w firmie Mindjet. 

Firma Mindjet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie w każdej chwili, według własnego 
uznania. Zmiany będą wprowadzone do niniejszego opisu Programu licencyjnego. Jeśli zostaną wprowadzone 
istotne zmiany, firma Mindjet poinformuje uczestników programu przez e-mail lub zamieści stosowną adnotację 
na stronie internetowej www.mindjet.com. 


