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Licenciamento do BingoMania Pro
O BingoMania Pro vem com 40 cartelas grátis, tanto para testar o sistema
como para usuários domésticos que não necessitem mais que isso. Mas você
pode licenciar o uso do sistema para até 120.000 cartelas, conforme tabela
abaixo, e paga somente pela quantidade que necessitar. Além do mais, temos
o que chamamos de upgrade de cartelas, que nada mais é que aumentar o
número de cartelas de sua licença.
Suponha que você necessite no momento de 1.000 cartelas apenas. Paga R$
195,00 por elas. Com o passar do tempo necessitaria já de 2.000 cartelas, que
custam R$ 255,00. Neste caso você pagaria apenas a diferença de R$ 60,00 e
solicitaria o aumento de sua quantidade.
Sua licença é enviada por e-mail, e nela segue um aquivo anexo. Basta
que você salve esse arquivo dentro da pasta do programa junto com os
arquivos do sistema que já estão lá. Ao abrir novamente o sistema ele já
conterá o número de sua licença e a quantidade licenciada.
Outra informação importante é que sua licença não expira. Você pode
usá-la quando quiser quantas vezes quiser. Consta no seu e-mail da licença
instruções para fazer o backup da mesma. Muitos clientes perdem sua licença
por não fazer esse backup, não ter mais o número desta e não ter mais o
comprovante de pagamento. Quando é possível a identificação do proprietário,
podemos reenviar a licença ao custo de uma taxa de preparação e reenvio.
Melhor então guardá-la com cuidado. Não fico feliz em revender uma licença,
mas isso acontece com uma certa frequência, porque alguns clientes
simplesmente ignoram a orientação de fazer o backup.
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Procuramos ter um pacto de confiança com nossa clientela, então sua
licença é aberta, não está presa em um computador, nem em quantidades de
instalações. Pode instalar nas máquinas que necessitar, uma para emitir, outra
para a gráfica, outra para o sorteio, outra para recuperar o backup, etc. Mas
não pode ceder sua licença para terceiros. Caso isso seja detectado, o
cliente perde o direito ao suporte, ao upgrade de cartelas e a atualização
de versões futuras.
Não temos representantes, nem vendedores autorizados. Toda licença
deve ser adquirida diretamente conosco, através do link
www.adisioribeiro.com.br/comocomprar.html

Tabela de preços
Cartelas
de 1 a 40
De 1 a 200
de 1 a 500
de 1 a 1000
de 1 a 2000
de 1 a 4000
de 1 a 6000
de 1 a 8690
de 1 a 15000
de 1 a 30000

Valor (R$)
gratuito
115,00
145,00
195,00
255,00
365,00
465,00
565,00
805,00
1.305,00

de 1 a 60000

1.905,00

De 1 a 120000

2.405,00

2

