
OŚWIADCZENIE LICENCJOBIORCY

miejscowość i data

Dane użytkownika programów, podane przy rejestracji:

Nazwa firmy:       Adres:

Kod pocztowy:   Miejscowość:               NIP:

Oświadczam, iż wyrażam wolę skorzystania z oferty specjalnej na zakup licencji InsERT nexo, która skierowana jest 
do posiadaczy programów InsERT GT i wcześniejszych linii programów InsERT (z wyłączeniem programu
mikroSubiekt).
Oświadczam, że nabyta w ramach oferty specjalnej licencja InsERT nexo będzie używana przez moją firmę.

W ramach oferty specjalnej, na podstawie użytkowanych przeze mnie licencji InsERT o numerach:

Subiekt 

Rachmistrz 

Rewizor

Gratyfikant

Gestor

Biuro

Oświadczam, że chcę skorzystać z oferty specjalnej i dokonać zakupu następujących programów linii  
InsERT nexo (prosimy wybrać program/programy oraz określić liczbę stanowisk lub pracowników):

Subiekt nexo (1 stan.)  Subiekt nexo (3 stan.)        Subiekt nexo PRO (1 stan.)         Subiekt nexo PRO (3 stan.)

Rewizor nexo (1 stan.)  Rewizor nexo (3 stan.)        Rewizor nexo PRO (1 stan.)         Rewizor nexo PRO (3 stan.)

Rachmistrz nexo (1 stan.) Rachmistrz nexo (3 stan.)        Rachmistrz nexo PRO (1 stan.)         Rachmistrz nexo PRO (3 stan.)

Gestor nexo (1 stan.)  Gestor nexo (3 stan.)        Gestor nexo PRO (1 stan.)         Gestor nexo PRO (3 stan.)

Gratyfikant nexo            Gratyfikant nexo PRO

    
Biuro nexo

Oświadczam, że akceptuję warunki niniejszej oferty specjalnej, w ramach której dokonuję przejścia z programów 
InsERT GT (lub wcześniejszych linii programów InsERT) na wskazane wyżej programy z linii InsERT nexo.  
Jednocześnie potwierdzam, iż z powyższej promocji nie korzystałem/am nigdy wcześniej.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a i akceptuję fakt, że programy linii InsERT nexo w ramach oferty 
specjalnej mogą zostać zarejestrowane oraz użytkowane wyłącznie przez moją firmę (zgodnie z danymi podanymi 
w nagłówku oświadczenia).
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