Tylko do 6 maja 2020 r.!
To już ostatni rok, w którym można skorzystać z tej wyjątkowej propozycji

PRZEJDŹ NA SUBSKRYPCJĘ

i zwiększ wartość oprogramowania
Klienci posiadający kwalifikujące się produkty z planem obsługi mogą w terminie odnowienia
zamienić plan obsługi na subskrypcję w obniżonej cenie.

10 RZECZY

WARTO WIEDZIEĆ

01

GŁÓWNE ZALETY SUBSKRYPCJI

02

OFERTA KOŃCZY SIĘ 6 MAJA 2020 R.

03

CIESZ SIĘ ZNIŻKAMI W SUBSKRYPCJI PRZEZ LATA

04

>

Łatwiejszy dostęp — wygodne korzystanie z innowacyjnych narzędzi,
technologii i usług dopasowanych do Twoich potrzeb.

>

Elastyczna kontrola — skuteczniejsze zarządzanie użytkownikami i kosztami
poprzez zapewnianie zespołom dostępu do właściwych produktów i aktualizacji
w odpowiednim czasie.

>

Cenne informacje — narzędzia raportowania i funkcje alertów umożliwiają
analizowanie i ocenianie wydatków, wykorzystania licencji, produktywności
użytkowników i przyszłych potrzeb w zakresie produktów.

>

NIE
ZWLEKAJ!

>

Najbliższy termin odnowienia będzie ostatnią okazją do
skorzystania z oferty przejścia na subskrypcję i uzyskania
znacznych oszczędności.
Wybierz subskrypcję trzyletnią, aby cieszyć się dodatkową,
10-procentową zniżką i zapewnić sobie maksymalny zwrot
z inwestycji.*

> Przewidywalne ceny odnowień do 2028 r. — przedłużaj

subskrypcję na kolejne okresy, aby korzystać z obniżonej
ceny odnowienia, która aż do 2028 r. nie będzie rosnąć
o więcej niż 5% co drugi rok.

2028

> Dopóki będziesz odnawiać subskrypcję, cena odnowienia

będzie niższa* niż w przypadku nowej subskrypcji lub
odnowienia planu obsługi (w większości przypadków).

ROZSZERZONA POMOC TECHNICZNA
>
>

Przechodząc na subskrypcję, zyskujesz wszystko, co masz w planie
obsługi, a dodatkowo możliwość szybszego i łatwiejszego
uzyskania pomocy, jeśli będziesz jej potrzebować.
Teraz możesz bez dodatkowych opłat zaplanować rozmowy ze
specjalistą pomocy technicznej, aby rozwiązać problemy.
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PRAWA DO KORZYSTANIA Z POPRZEDNICH WERSJI
2016

> W większości przypadków po przejściu na subskrypcję nadal można używać wersji
oprogramowania pobranego i aktywowanego w ramach swojego planu obsługi.
> Będziesz mieć dostęp do poprzednich wersji zgodnie z listą praw do korzystania
z poprzednich wersji w ramach subskrypcji.

2017

2018

> Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki oferty „Przejdź na subskrypcję”.
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NIE STRAĆ DOSTĘPU DO SPECJALNYCH ZNIŻEK

07

PRZEMYŚL WYBÓR SUBSKRYPCJI

08

MASZ PRAWO DO SWOICH DANYCH

09

APLIKACJE KLASYCZNE A APLIKACJE CHMUROWE

> Aby skorzystać z tej oferty, musisz mieć aktualny plan obsługi.
> Jeśli pozwolisz, aby wygasł, a następnie zdecydujesz się na subskrypcję
programów Autodesk, zapłacisz pełną cenę nowej subskrypcji.
> To już ostatnia szansa, by skorzystać z tej oferty i przejść na subskrypcję ze
znaczną zniżką.

> Z tej oferty można skorzystać tylko raz na zamieniany produkt.
> Podejmując decyzję o przejściu na subskrypcję, upewnij się, że wybierasz odpowiedni
dla siebie produkt.
> Jeśli uważasz, że będziesz potrzebować 2 lub większej liczby programów, które są
aktualnie dostępne w jednej z kolekcji branżowych, rozważ przejście na subskrypcję
kolekcji w ramach tej oferty, aby osiągnąć największe korzyści i najwyższą wartość.

> Twoje dane pozostają Twoją własnością nawet po wygaśnięciu subskrypcji.
> Wszystkie pliki i dane utworzone w produktach z planem obsługi będą nadal
dostępne po zamianie na subskrypcję.
> Miejsce przechowywania danych (chmura lub urządzenie lokalne) zależy od
Ciebie.

REVIT

®

> Objęte subskrypcją aplikacje klasyczne (oraz powiązane dane użytkowników)
są zapisywane i działają na komputerze lokalnym.
> Aplikacje chmurowe są uruchamiane w chmurze.

BIM 360

TM

10

UŻYWAJ ONLINE LUB OFFLINE

> Subskrypcje z dostępem dla jednego i dla wielu użytkowników wymagają
połączenia z Internetem podczas pierwszego pobierania i instalacji.
> Po aktywacji oprogramowania i licencji subskrypcje z dostępem dla jednego
użytkownika wymagają połączenia z Internetem raz na 30 dni, co pozwala na
dalsze użytkowanie produktu.

* Oszczędności wynikające z subskrypcji trzyletniej są obliczane w porównaniu z sugerowaną ceną detaliczną Autodesk (SCD) dla trzech kolejnych subskrypcji rocznych. Obowiązuje
ograniczenie liczby stanowisk w subskrypcjach wieloletnich, jaką w ramach oferty przejścia na subskrypcję może nabyć grupa klientów (włącznie ze spółkami zależnymi): 250 stanowisk
dla klientów z Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Australii, Nowej Zelandii, Korei i Japonii, a 100 stanowisk dla pozostałych klientów.
Programy i korzyści udostępniane w subskrypcji podlegają stosownym warunkom subskrypcji lub warunkom korzystania z usługi. Wszystkie ceny i obliczenia bazują na aktualnych
sugerowanych cenach detalicznych Autodesk (SCD) dla danego regionu. Sugerowana cena detaliczna Autodesk ma wyłącznie charakter informacyjny i nie musi być podana w walucie
lokalnej. Rzeczywista cena detaliczna jest ustalana przez sprzedawcę i może ulegać zmianom w zależności od wahań kursów walut. Autodesk nie zapewnia żadnych zniżek działających
wstecz w związku z ryzykiem kursowym ani na zakupy za pośrednictwem sprzedawców. Cena jest zależna od dostępności produktu lub oferty i nie ma zastosowania w przypadku nowych
subskrypcji zakupionych przez klienta, subskrypcji zamienionych w ramach dozwolonej zamiany subskrypcji jednego produktu na subskrypcję innego produktu ani subskrypcji produktów
lub ofert zastępczych lub następczych. Sugerowana cena detaliczna odnowienia subskrypcji nabytych w tej promocji nie wzrośnie o więcej niż 5% w latach 2021, 2023, 2025 i 2027,
natomiast w latach 2022, 2024, 2026 i 2028 pozostanie bez zmian.
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