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Condicions per a l’adquisició de llicències:
1. Les llicències només es poden adquirir per a centres escolars o dedicats a l’educació. No són
vàlides per a particulars.
2. Les llicències donen dret a:
a) Utilitzar, fotocopiar, reproduir i projectar tots els quaderns de Boira Editorial en tots els
idiomes disponibles
b) Accés a la plataforma educativa EduDigital.net
c) Suport i assessorament per part dels autors dels materials
Coneix tots els nostres materials a: https://boiraeditorial.com/ca/llicencia
3. Un cop adquirides les llicències, Boira Editorial enviarà tot el material disponible en format
digital, així com l’autorització d’ús, còpia i reproducció.
4. Cal comprar tantes llicències com alumnes facin servir els materials. El número mínim de
llicències que es poden adquirir és de 10.
5. El preu de les llicències és de 3 € per any i alumne, 2 € per any i alumne si es compren 100 o més
llicències i 1,50 € per any i alumne si es compren 200 llicències o més.
Si adquiriu les llicències a meitat de curs, el primer cost serà proporcional als trimestres que
quedin. Si la compra es produeix durant el segon trimestre, hi haurà un descompte del 33% fins
a final de curs. Si la compra es fa durant el tercer trimestre, el descompte serà del 66%.
Consulteu els preus detallats a: https://bit.ly/32AAOpH
6. Les llicències són anuals i es renovaran cada setembre de forma automàtica.
7. Per cancel·lar les llicències només cal enviar un mail a info@boiraeditorial.com. La cancel·lació serà
immediata després de la seva sol·licitud.
La cancel·lació obligarà al centre escolar a finalitzar amb l’ús dels nostres materials ja sigui en
fotocòpies, projecció o qualsevol altre mitjà.
8. Les llicències es paguen mitjançant domiciliació bancària, essent imprescindible per a la seva
adquisició facilitar un número de compte bancari (IBAN) associat al centre educatiu.
Si no us és possible facilitar aquest número, contacteu amb l’editorial.
9. Podeu demanar les vostres llicències a: https://boiraeditorial.com/ca/llicencia
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