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GARDEN COMPOSER DVD
pakiety edukacyjne
Laboratorium  Komputerowe  AVALON  jest  współproducentem  i  polskim  wydawcą  serii  programów  do  projektowania
ogrodów i terenów zielonych Garden Composer. Od premiery program stał się niekwestionowanym liderem rynkowym
wśród  narzędzi  do  kreowania  terenów  zielonych.  Program  sprawdził  się  także  w  wielu  uczelniach  i  szkołach  jako
nowoczesne  narzędzie  wspomagające  proces  nauczania  przedmiotów  związanych  z  projektowaniem  terenów
zielonych. 

Dla uczelni i szkół przygotowaliśmy specjalną ofertę zakupu licencji pakietów edukacyjnych. W skład pakietu wchodzi: 
· program Garden Composer DVD w najnowszej, polskiej wersji;
· filmowy samouczek zawierające 20 filmowych lekcji obsługi programu; 
· seria 6 dodatkowych bibliotek obiektów do użycia w programach;
· licencja  edukacyjna  dająca  bezterminowe  prawo  do  wykorzystania  programów  wraz  z  dodatkami  do  celów

edukacyjnych. 

Liczba stanowisk komputerowych Cena pakietu

Pakiet  edukacyjny  Garden  Composer  z  licencją  na  pierwsze  stanowisko
komputerowe

100 zł netto (123 zł z VAT)

Licencja na każde następne stanowisko komputerowe 60 zł netto (73,80 zł z VAT)

Do łącznej wartości zamówienia doliczamy 10 zł kosztów wysyłki. Płatność następuje przelewem na podstawie faktury,
po otrzymaniu pakietu. 

W celu zamówienia pakietów edukacyjnych Garden Composer wystarczy złożyć zamówienie faxem: (17) 856 99 12 lub
pocztą  elektroniczną  na  adres:  EDUKACJA@LKAVALON.COM  podając:  adres  szkoły,  dane  do  faktury,  ilość
zamawianych pakietów oraz kontakt do osoby składającej zamówienie.  

Wymagania sprzętowe programu są następujące:
komputer PC z procesorem 2 GHz, 1GB RAM, napęd DVD, karta graficzna z pamięcią 128 MB i sterownikami OpenGL
2.0, system Windows XP, Vista, 7, 8 lub 10.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej: WWW.GARDENCOMPOSER.PL

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod: 
· telefonem/faxem (17) 856 99 12 
· adresem poczty elektronicznej EDUKACJA@LKAVALON.COM

Oświadczenie
Firma L.K. Avalon, 36-072 Świlcza 145c jest jedynym producentem i właścicielem praw autorskich do programu Garden Composer DVD wersja
3.3  PL.  Firma  L.K.  Avalon,  36-072  Świlcza  145c  posiada  wyłączne  prawo  do  rozpowszechniania  Licencji  Edukacyjnych  programu  Garden
Composer DVD wersja 3.3 PL. 
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