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Omezuje vás AutoCAD LT? Vyměňte pilku za pilu!

Za podstatně sníženou, jednotnou cenu (sleva ) nyní můžete přejít z vašeho AutoCADu LT na

aplikace Autodesk Suite 2009, Architecture Suite 2009 nebo AutoCAD 2009 (popř.

AutoCAD Mechanical, Architecture, Map 3D, MEP, Electrical a další).

Licence těchto aplikací se objednávají spolu se Subscription (roční předplatné, není v ceně), které zajišťuje bezplatný přechod

na další verze dané aplikace uvedené v průběhu trvání Subscription. Tyto profesní aplikace jsou plně lokalizované do češtiny

(včetně dokumentace) a obsahují i funkčnost plného AutoCADu, takže se nemusíte obávat složitosti přechodu ani kompatibility

s vašimi stávajícími DWG výkresy.

Ke každé aplikaci získáte od firmy XANADU i rozšířené služby VIP podpory a přístup na server

2006/2007/2008/2009 nebo

Autodesk Inventor je světově nejrozšířenější aplikace pro strojírenskou konstrukci. Nabízí kompletní 2D+3D

funkce pro efektivní parametrické 3D modelování a rychlou tvorbu konstrukční výkresové dokumentace.

Inventor obsahuje i plnou licenci AutoCADu 2009 CZ.

Více na

2006/2007/2008/2009 nebo

Revit Architecture Suite je revoluční aplikace pro parametrické CAD a BIM projektování. Revit zajistí, že vaše

modely, pohledy, detaily, perspektivy i automatické výkazy projektu zůstanou vždy koordinované a že každá

změna provedená i na poslední chvíli se projeví ve všech listech projektu. Obsažen je i plný AutoCAD.

Více na

2006/2007/2008/2009 nebo

Civil 3D je unikátní nástroj pro projektování liniových a dopravních staveb postavený na jádru AutoCADu.

Civil obsahuje i nástroje pro práci s digitálním modelem terénu, rastrovými soubory a databázemi.

Obsahuje i veškeré funkce AutoCADu Map.

Více na

Akce platí do . Ale jen ke každé objednávce zaslané do získáte u firmy XANADU kromě VIP

podpory i příjemný po práci s pilou - a zaregistrovaní členové webu CADforum.cz navíc i kožený USB klíč.

Váš AutoCAD LT musí být registrovaný/zakoupený před 30.6.2008, může být i v rámci Subscription (přejde zdarma),

lze objednat i síťové verze uvedených aplikací.

Pro ty, kdo nepotřebují vyšší funkčnost, nabízíme o 20% zvýhodněný upgrade na AutoCAD LT 2009 (i ze starších verzí LT).

Další informace, promo stanici HP a další výhody najdete na

CAD aplikace vám rádi předvedeme, pište na nebo volejte firmu XANADU:

*

Upgradovat lze volitelně i na AutoCAD Mechanical 2009 CZ, Electrical 2009 nebo na Inventor Professional.

Upgradovat lze volitelně i na AutoCAD Architecture 2009 CZ, AutoCAD MEP nebo Revit Structure.

Upgradovat lze volitelně i na GIS aplikaci AutoCAD Map 3D 2009 CZ nebo na holý AutoCAD 2009 CZ.

* Podmínkou je současný nákup se Subscription. Ceny bez DPH.

Nezapomeňte, že v této akci ušetříte ceny!
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49.900,-Kč

Inventor Suite 2009 AutoCAD Mechanical 2009

Revit Architecture Suite 2009 AutoCAD Architecture 2009

AutoCAD Civil 3D 2009 AutoCAD Map 3D 2009
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www.xanadu.cz/LTupgrade

Nemáte čas brousit pilku?
Přejděte na plnohodnotný profesionální
CAD nástroj šitý na míru projektantům
a konstruujte rychleji
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