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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/microsoft-office-2013-dom-i-firma-home-and-busines-tel-pl-p-14.html

Microsoft Office 2013 Dom i
Firma (Home and Busines)
Tel. PL
Cena brutto

219,00 zł

Cena netto

178,05 zł

Cena poprzednia

290,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

T5D-01629

Opis produktu
Wersja: Cyfrowa ESD
Wersja językowa - (multilanguage) Polska
Stan produktu: Używane
Wymagania systemowe: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10
Zastosowanie: Komercyjna dla Firm i Domu
Klucz licencyjny na 1PC

Otrzymacie Państwo:
- klucz do instalacji i aktywacji pełnej i legalnej wersji
- instrukcje instalacji i aktywacji
- linki do pobrania instalki, lub można stworzyć kopię DVD,USB na własne potrzeby
- fakturę Vat jako dowód zakupu
- Certyfikat w PDF wystawiony przez CYBERUSŁUGI

Pakiet zawiera:
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Opis: Pakiet Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm zaprojektowano tak, aby pomagał Ci tworzyć i komunikować się szybciej dzięki nowym,
oszczędzającym czas funkcjom i przejrzystemu, nowoczesnemu interfejsowi. Oprócz tego dokumenty można zapisywać w chmurze w usłudze SkyDrive i uzyskiwać
do nich dostęp z niemal dowolnego miejsca. Udoskonalony interfejs użytkownika, który zoptymalizowano pod kątem używania ekranu dotykowego, pióra lub
klawiatury.
Wymagania systemowe - Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 z platformą .Net 3.5 lub nowszą.
Wymagania sprzętowe - Procesor o częstotliwości taktowania 1 GHz lub szybszy, architekturze x86 lub 64-bitowej z zestawem instrukcji SSE21 GB pamięci RAM
(32-bitowy)/2 GB pamięci RAM (64-bitowy) wymagany dla funkcji graficznych, Outlook Instant Search, i innych zaawansowanych funkcjonalaności3 GB wolnego
miejsca na dysku twardym, wyświetlacz- rozdzielczość 1366 x 768, Sprzętowa akceleracja grafiki wymaga karty graficznej obsługującej sterownik DirectX 10
Informacje dodatkowe - Urządzenie dotykowe jest wymagane do korzystania z obsługi wielodotykowej. Niemniej, wszystkie funkcje zawsze można obsługiwać przy
użyciu myszy, klawiatury lub innego standardowego urządzenia wejściowego. Nowe funkcje dotykowe zoptymalizowano pod kątem systemu Windows 8.

Ważne: Produkt używany można odsprzedać:
Wyrok jest wykładnia prawa tj.dyrektywy 2001/29/WE (art. 4 ust. 2). Mówi ona wprost - prawo producenta do wyłącznego rozpowszechniania wygasa wraz z chwilą
sprzedaży oprogramowania licencji po raz pierwszy - wszelkie próby zablokowania odsprzedaży przez producenta są po prostu nielegalne.
Oprogramowanie - Oryginalne na licencji ESD sprzedawane jest na terenie Unii Europejskiej i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie UE, a także zgodnie z
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Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 03.07.2012r. który to orzekł, że na terenie UE można legalnie odsprzedawać używane programy,
oryginalne licencje odsprzedaży dokonać mogą zarówno osoby fizyczne jak i firmy.
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