Por um período de tempo limitado, os clientes identificados como utilizador final
podem beneficiar de uma taxa de financiamento de 0% durante 36 meses
sempre que satisfaçam determinados requisitos de elegibilidade relativos a
subscrições de determinados produtos de software Autodesk.
Ao aproveitarem esta oferta, os clientes elegíveis poderão:
•
Manter-se atualizados com os produtos Autodesk mais recentes e, ao
mesmo tempo, minimizar potencialmente dificuldades de caixa;
•
Maximizar a capacidade de investimento com taxas de financiamento
baixas;
•
Ir de encontro às necessidades de crescimento com um mínimo de
aumento da despesa mensal

Os clientes de Contas Autodesk Nomeadas não são elegíveis.
Contacte os revendedores participantes da Autodesk para obter mais
informações sobre os critérios da oferta.
OUTRAS OFERTAS
A Oferta de financiamento de 0% da Autodesk prolongada não pode ser
combinada com outras ofertas ou promoções da Autodesk. Os clientes que
não preencherem os requisitos de elegibilidade desta oferta de
financiamento podem ser elegíveis para outras ofertas (sujeito aos termos e
condições específicos das mesmas).

PROLONGAMENTO DA OFERTA DE FINANCIAMENTO
A Oferta de financiamento de 0% da Autodesk para o FY19 Q4 iniciada em 10
de dezembro de 2018 vai ser prolongada até 20 de março de 2019 (inclusive)
(Prolongada a oferta de financiamento de 0% da Autodesk ). Leia as
informações abaixo para verificar a sua elegibilidade.
PARTICIPANTES ELEGÍVEIS
A Oferta de financiamento de 0% da Autodesk para o FY19 Q4 iniciada em 10
de dezembro de 2018 foi prolongada de 26 de janeiro de 2019 até 20 de março
de 2019 (inclusive) ou até que o financiamento disponibilizado pela Autodesk ao
parceiro de financiamento preferencial (BNP Paribas Leasing Solutions ou BPLG)
seja alocado (o que ocorrer primeiro), conforme determinado pela Autodesk.
Esta promoção é válida para determinadas compras de subscrições elegíveis de
produtos de software Autodesk efetuadas através de revendedores participantes
da Autodesk no Espaço Económico Europeu e na Suíça (sujeito a
regulamentações bancárias adicionais específicas de cada país) e está sujeita
à aprovação de crédito do BPLG; bem como à celebração de um contrato de
financiamento separado com o BPLG; a promoção ficará sem efeito caso seja
proibida ou restringida por lei. Para evitar qualquer dúvida, todos os pedidos de
crédito submetidos ao abrigo da Oferta de financiamento de 0% da Autodesk
para o FY19 Q4 que não foram aprovados antes de 26 de janeiro de 2019
poderão beneficiar do presente prolongamento da Oferta de financiamento de 0%
da Autodesk , sujeitos aos termos e condições aplicáveis.
O montante mínimo de transações para ser elegível para o financiamento de 0%
durante 36 meses é de 10.000 € (Euro) (ou o equivalente na moeda aplicável)
em subscrições de 3 anos novas, até um máximo de 500.000 € (Euro) (ou o
equivalente na moeda aplicável). As compras elegíveis incluem apenas produtos
na nuvem e subscrições de 3 anos novas da Autodesk. As renovações de
subscrição, a mudança de plano de manutenção para subscrição (M2S) ou
ofertas semelhantes e as renovações de plano de manutenção não são elegíveis
para esta oferta. Os serviços de consultoria, formação e serviços prestados por
parceiros e/ou outros investimentos relacionados não são elegíveis.

PARCEIROS DE FINANCIAMENTO PARTICIPANTES
BNP Paribas Leasing Solutions
Contacte os revendedores participantes da Autodesk para obter mais
informações.

TERMOS DE FINANCIAMENTO DISPONÍVEIS
Através deste programa, a Autodesk obteve taxas de financiamento de 0%
para o financiamento promocional durante 36 meses através de um
parceiro de financiamento autorizado.
RESTRIÇÕES
A AUTODESK RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR, SUSPENDER
OU MODIFICAR PARTE OU TODA ESTA PROMOÇÃO A QUALQUER
MOMENTO, SEM AVISO PRÉVIO, POR QUALQUER MOTIVO E
APENAS NO SEU ENTENDER. OS PREÇOS DO SOFTWARE
AUTODESK ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
Oferta sujeita à participação do revendedor. Os revendedores são
independentes e livres de estabelecer os seus próprios preços. Os preços
de revendedor poderão variar.
Todos os pedidos de crédito devem ser submetidos e aprovados pelo
parceiro de financiamento até às 12:00 (hora da Europa Central) do
dia 20 de março de 2019 para serem elegíveis para esta oferta de
financiamento. O cliente deve receber os produtos de software Autodesk
financiados o mais tardar até 26 de março de 2019. A Autodesk não é
responsável e rejeita qualquer responsabilidade em relação a quaisquer
erros ou atrasos da parte dos revendedores ou Parceiros financiadores no
que se refere ao processamento do pedido de crédito e documentos
relacionados de um cliente.
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