
CRP Proces Autodesk – pro Jednotlivce (fyzické osoby) 
 

Krok 1.  vyžádání rabatu (CRP)  - již proběhlo 

 

Zde je klíčové, jaký údaj uvedl zákazník do kolonky Individual / Company. Podle toho se bude lišit postup.  

 

Po vyplnění formulářů na webu a přiložení scanu faktury (scan výpisu z účtu nebo příkazu k úhradě nelze uznat) byl 

zákazníkovi odeslán jeden z následujících emailů. Možno dohledat podle odesilatele nebo předmětu. je nutné, aby 

zákazník klikl do modrého linku. 



 

V případě, že zákazník vyplnil do prvního dotazníku, že je “Individual” , pak bude následovat následující postup: 

- Stiskněte Accept 

 

- Stiskněte Accept 



 

Tím přejdete na další stránku: 

 

- Zde vyplníte požadované údaje a zakliknete Euro 

- Stisknete Create an Account 

Tím přejdete na další stránku: 



 

Zde uvidíte objem prostředků na účtu. 

- Stisknete Accept Payment 

Tím přejdete na následující stránku: 

 

- Stisknete Upgrade Account Now 

Tím přejdete na následující stránku: 

 



Zde si vyberete BASIC tím, že kliknete na oranžový text pod tímto sloupečkem “Provide additional information” 

Tím přejdete na další stránku: 

 

 

- Zde vyplníte požadované informace o adrese a heslu (“password”). 

 

Důležité upozornění: nepoužívejte prosím žádné háčky a čárky. 

 

- Stisknete Update Profile  

Tím se dostanete na následující stránku 



 

Stisknete “Update profile” (nebo stisknete My Entropay card) 

Tím se dostanete na další stránku, (ale neuvidíte zde zatím onu kartu napravo): 

 

- Stisknete “ My Accout” a vyberte “My bank account” 

- Tím se dostanete na další stránku” 

 

- Stisknete “Add Bank Account” 

Dostanete se na další stránku: 



 

- zde doplníte údaje Vaší banky 

- stisknete “Add Bank Account” 

 

- Zde stisknete “Close”  

Tím přejdete na další stránku 

Jdete zpět na “My Entropay cards” 

 



 

- Klikněte na “Trasfer funds” u pravé karty (levá nebude zobrazena) 

 

- Klikněte na Your personal bank account 

 

- Uveďte převáděnou částku  

- Klikněte na Confirm details 

Tím přejdete dále: 



 

- Klikněte “Transfer Funds” 

Zobrazí se Vám následující stránka s potvrzením: 

 

- Zaklikněte Close 

 

Poté zákazník obdrží následující potvrzovací email. 

 

 

 



V případě, že rabat převyšuje částku 1000 Euro, pak společnost Entropay v souladu s legislativou EU požaduje 

dodatečné údaje o společnosti či fyzických osobách. Dokumenty nemusí být přeloženy. 

1. Údaje o společnosti – Úplný výpis z obchodního rejstříku (adresa, identifikační údaje, údaje o společnících) 

2. Údaje o bance  

3. U společníků s podílem 25% a více – jakýkoliv document prokazující jejich adresu. Z úředního dokladu nebo 

například z nějakého bankovního dokumentu 

 

Zákazník obdrží níže uvedený email. 

 

Potřebné údaje přidá do přílohy k odpovědi na tento email. 

Následuje opět potvrzovací email: 

 


