Internet Download Manager bayiliği hakkında

Internet Download Manager programı, kullanımı çok kolay ve pratik olan dünyanın en
popüler indirme yöneticisi programıdır.
Internet Download Manager program özelliklerinden bazıları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome gibi bütün popüler web
tarayıcılarıyla uyumludur
Win 10 dahil olmak üzere 32/64 bit tüm Windows versiyonlarıyla uyumludur
Tek tıklamayla kolay indirme özelliği
Türkçe dil desteği
İndirme hızlandırıcı modüller sayesinde maksimum indirme performansı
Youtube ve benzeri video sitelerinden tek tuşla video kaydetme özelliği
Sürükle ve Bırak sistemi sayesinde kolay indirme
Resume desteği sayesinde yarıda kalan dosyalarınızı kaldığı yerden devam
ettirebilirsiniz
Kolay kurulum
Turbobit ve benzeri dosya paylaşım siteleriyle tam uyumlu
Gelişmiş ayarlar ve zamanlayıcı özelliği
Hız limitleme özelliği
İhtiyaçlara göre sürekli yenilenen güncel sürüm
Ücretsiz teknik destek
Dikkat! IDM programı Macintosh, Android veya IOS platformlarıyla uyumlu değildir.
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Bayi avantajları
•
•
•
•

Yüksek kâr marjı
Online lisans gönderimi (kargo masrafı yok)
Banka havalesi veya kredi kartıyla ödeme imkanı
Stoksuz çalışma imkanı (size sipariş geldiği zaman lisans satın alıp müşterinize
ulaştırabilirsiniz)

Nasıl bayi olurum?
www.lacivertbilgisayar.com sitemizden yeni bir hesap oluşturup info@lacivertbilgisayar.com
adresinden bize bilgi verdiğiniz takdirde hesabınız bayi hesabına yükseltilmiş olacak ve
hemen iskontolu olarak alım yapabileceksiniz.
İskonto tablosu
Ömür boyu (*) Internet Download Manager lisansı için iskonto tablosu;
Orjinal satış fiyatı: 24.95 USD
•
•
•
•

1-9 adet lisans için 16.90 USD / adet (+ %18 KDV)
10-49 adet lisans için 13.51 USD / adet (+ %18 KDV)
50-99 adet lisans için 12.66 USD / adet (+ %18 KDV)
>100 adet lisans için 11.82 USD / adet (+ %18 KDV)

Bayilik talebiniz onaylandıktan sonra https://www.lacivertbilgisayar.com sitemizden
iskontolu fiyatlarımızı TL olarak görüp havale / eft veya kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.
Fiyatlar yukarıdaki tabloya göre http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml sayfasındaki USD
Döviz Satış kuruna göre otomatik olarak hesaplanmaktadır.
Lisanslar hakkında ek bilgiler ve koşullar
Ömür boyu lisanslarda güncelleme desteği 3 yıl süresince ücretsiz olmaktadır. 3 yıldan sonra
olabilecek güncellemeler için ekstra ücret ödemek istemeyen kullanıcılar programı yine
mevcut haliyle ömür boyu olarak kullanabilmektedir.
Kullanıcı lisans satın aldıktan sonra IDM programı içerisindeki Kayıt --> Kayıt bölümünden
isim, soyad, email adresi ve satın almış olduğu lisans numarasını girerek programı lisanslı
olarak kullanmaya hemen başlayabilmektedir. Lisans süresi, kullanıcı lisansı program
içerisinde aktive ettiği zaman başlamaktadır, dolayısıyla toplu olarak daha fazla indirimle
lisans satın alıp müşterilerinize satışını dilediğiniz zaman gerçekleştirebilmektesiniz.
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Lisanslar sadece tek bir bilgisayarda kullanılmalıdır, farklı bilgisayarlarda aynı anda kullanılan
lisanslar otomatik olarak bloke olmaktadır. İlerleyen zamanlarda bilgisayar değiştirmek /
yenilemek durumunda kalındığı takdirde mevcut bilgisayardan IDM programı mutlaka
tamamen kaldırıldıktan veya bilgisayar formatlandıktan sonra yeni bilgisayara IDM programı
yüklenip, mevcut lisans yeni bilgisayarda kullanılabilmektedir.

Bayilik şartları son güncelleme: 10.05.2020

Şimdiden bol kazançlar dileklerimizle,
Lacivert Bilgisayar Yazılım ve İnternet Hizmetleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
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