Oferta válida até 6 de maio de 2020!
Você só tem este ano para aproveitar esse programa especial

MUDE PARA ASSINATURA
Melhore ao máximo a relação custo-benefício da sua assinatura
Com a oferta de mudança para assinatura, os clientes que possuem plano de manutenção
podem mudar para assinatura com desconto, no momento da renovação.

PONTOS IMPORTANTES
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA ASSINATURA

02

OFERTA VÁLIDA ATÉ 6 DE MAIO DE 2020

03

MUDE E APROVEITE OS DESCONTOS POR MAIS TEMPO

04

SUPORTE TÉCNICO AVANÇADO

> Maior acesso - Tenha amplo acesso às mais recentes inovações em
ferramentas, tecnologias e serviços para atender às suas necessidades.
> Controle flexível - Maior capacidade de gerenciamento de usuários e custos,
com acesso aos produtos e atualizações certos quando sua equipe precisar.
> Informações valiosas - Avalie e analise o uso por produto, gastos,
produtividade e necessidades futuras com ferramentas de relatórios e
alertas.

>

APROVEITE
AGORA!

>

A data da sua próxima renovação será a última oportunidade
para você aproveitar a economia oferecida pela oferta de
mudança para assinatura.
Economize mais 10% escolhendo a assinatura de três anos,
que oferece o melhor retorno para o seu investimento.*

> Orientações sobre preços de renovação até 2028 - Continue

renovando e aproveite o desconto no preço de renovação,
que subirá no máximo 5% a cada dois anos até 2028

2028

> Continue aproveitando os preços inferiores* aos de uma

nova assinatura ou da renovação do plano de manutenção
(na maioria dos casos), enquanto você continuar renovando.

>
>

Mudando para a assinatura, você mantém o acesso a todos
os excelentes benefícios do plano de manutenção e, quando
precisar de ajuda, ela será mais fácil e rápida.
Agora você pode agendar chamadas com nossos especialistas
em suporte técnico, que o ajudarão a resolver problemas sem
taxa adicional.

05

DIREITOS DE USO DE VERSÃO ANTERIOR
2016

> Na maioria dos casos, você poderá continuar usando as versões de software
baixadas e ativadas no plano de manutenção após mudar para assinatura.
> Você terá acesso a versões anteriores em conformidade com a Lista de
elegibilidade para versões anteriores de assinaturas.

2017

2018

> Consulte os Termos e condições de mudança para assinatura para obter mais
informações.
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NÃO PERCA ESTA VANTAGEM ESPECIAL DE PREÇOS
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ESCOLHA BEM O CAMINHO DA SUA MUDANÇA

08

SEUS DADOS PERTENCEM A VOCÊ

09

APLICATIVOS PARA DESKTOP OU EM NUVEM

> Para ser elegível a esta oferta, você deve ter um plano de manutenção ativo.
> Se você deixar que ele expire e, mais tarde, decidir assinar produtos
Autodesk, deverá pagar o preço integral da nova assinatura.
> Última oportunidade de mudança para assinatura com desconto substancial
por meio desta oferta.

> Esta oferta é aplicável uma vez por produto mudado.
> Certifique-se de escolher o produto certo para essa mudança.
> Se você julgar que precisará de dois ou mais produtos que integrem uma das
industry collections, fará maior economia e terá a melhor relação custobenefício usando esta oferta para mudar para uma industry collection.

> Seus dados continuam sendo informação de sua propriedade, mesmo após o
término da sua assinatura.
> Todos os arquivos e dados criados com os nossos produtos durante o plano
de manutenção continuam disponíveis após a migração para assinatura.
> Você decide onde quer armazenar seus dados: na nuvem ou no computador
local.

REVIT

®

> Os aplicativos para desktop assinados (e também os dados de usuário
associados) continuam armazenados no seu computador local.
> Os aplicativos de serviços em nuvem são executados na nuvem.

BIM 360

TM
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USO ONLINE OU OFFLINE

> As assinaturas com acesso de usuário único e multiusuário exigem conexão
com a Internet para o download inicial e a instalação do software.
> Após a ativação do software e da licença, essas assinaturas exigem conexão
com a Internet apenas uma vez a cada 30 dias para a continuidade do uso do
produto.

* A economia obtida com as assinaturas de três anos é comparada ao preço sugerido de venda (SRP) de três assinaturas anuais consecutivas. As assinaturas multianuais adquiridas por
meio da oferta de mudança para assinatura limitam-se a 250 assentos por grupo de clientes (inclusive subsidiárias) na Europa, Oriente Médio, África, Austrália, Nova Zelândia, Coreia e
Japão, e a 100 assentos nos outros locais.
O programa e os benefícios da assinatura podem variar e estão sujeitos aos termos e condições e/ou Termos de serviço aplicáveis. Os preços e cálculos baseiam-se nos atuais preços
sugeridos de venda (SRP) regionais da Autodesk. O SRP é usado apenas como referência e talvez não esteja disponível na moeda local. O preço de venda real é determinado pelo seu
revendedor e está sujeito às oscilações cambiais. A Autodesk não é responsável por descontos retroativos em função de risco cambial, nem por compras feitas por meio de revendedores.
Os preços estão sujeitos à disponibilidade/oferta do produto e não se aplicam a: novas assinaturas adquiridas pelo cliente; assinaturas que mudaram (ou seja, mudanças permitidas de
uma assinatura de um produto para outra assinatura de outro produto) ou ofertas/produtos substitutos ou sucessores com assinatura. O preço sugerido de venda (SRP) para renovação
de assinaturas obtidas por meio desta oferta subirá no máximo 5% em 2021, 2023, 2025 e 2027, ficando inalterado em 2022, 2024, 2026 e 2028.
Autodesk e o logotipo da Autodesk são marcas registradas ou marcas comerciais da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países Todos
os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. A Autodesk reserva-se o direito de alterar ofertas de produtos
e serviços, especificações e preços a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que possam ocorrer neste documento.
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