Nabídka končí 6. května 2020!

Tento rok máte poslední šanci využít tohoto speciálního programu

PŘEJDĚTE NA PŘEDPLATNÉ

Získejte s předplatným výhodnější nabídku
Nabídka přechodu na předplatné poskytuje zákazníkům s produkty zařazenými do akce, u kterých
mají aktivní plán údržby, příležitost přejít během období pro obnovení na předplatné za nižší cenu.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH

01

NEJVĚTŠÍ VÝHODY PŘEDPLATNÉHO
>

Lepší přístup – Budete mít neomezený přístup k nejnovějším inovacím
v nástrojích, technologiích a službách, které odpovídají vašim potřebám.

>

Flexibilní kontrola – Poskytnutím přístupu ke správným produktům
a aktualizacím, když je tým potřebuje, dosáhnete lepší správy uživatelů
i nákladů.

>

Cenné poznatky – Pomocí nástrojů ke tvorbě zpráv a upozornění vyhodnotíte
a zanalyzujete využití produktů, výdaje, produktivitu a budoucí požadavky.

02

NABÍDKA KONČÍ 6. KVĚTNA 2020

03

PŘEJDĚTE NA PŘEDPLATNÉ A UŽIJTE SI SLEVY JEŠTĚ DÉLE

04

VYLEPŠENÁ TECHNICKÁ PODPORA

>

JEDNEJTE
HNED!

>

Příští období pro obnovení bude vaší poslední příležitostí
využít slevy, které nabízí přechod na předplatné.
Při výběru tříletého předplatného získáte další 10% slevu a
s ní i nejvyšší návratnost vaší investice.*

> Průvodce cenami za obnovení do roku 2028 – Užívejte si

i nadále nižší ceny za obnovení – s méně než 5% nárůstem
každý druhý rok až do roku 2028.

2028

> Užívejte si ceny nižší* než ceny nového předplatného nebo

obnovení plánu údržby (ve většině případů), dokud budete
pokračovat v obnovování.

> Díky přechodu na předplatné získáte všechny skvělé výhody, které
smíte využívat s plánem údržby, a navíc rychlejší a jednodušší pomoc,
když ji budete potřebovat.
> Nyní si můžete naplánovat hovor s pracovníkem technické podpory,
který vám pomůže vyřešit problémy bez jakýchkoli dalších poplatků.

05

OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ PŘEDCHOZÍCH VERZÍ
2016

> Ve většině případů budete moci nadále používat verze softwaru, které byly
staženy a aktivovány v rámci plánu údržby, i po přechodu na předplatné.
> Budete mít přístup k předchozím verzím předplatného dle seznamu nároků na
předchozí verze předplatného.

2017

2018

> Více informací najdete ve Smluvních podmínkách k přechodu na předplatné.

06

NENECHTE SI UJÍT SPECIÁLNÍ CENOVÉ VÝHODY

07

CESTU PŘECHODU VOLTE MOUDŘE

> Abyste měli na tuto nabídku nárok, potřebujete aktuální plán údržby.
> Pokud jej necháte vypršet a později se rozhodnete předplatit si produkty
Autodesk, budete muset zaplatit plnou cenu za nové předplatné.
> Poslední příležitost přejít na předplatné za sníženou cenu v rámci této
nabídky.

> Tato nabídka platí vždy na jeden produkt, u kterého chcete přejít z plánu údržby na
předplatné.
> Vyberte si při přechodu ten správný produkt.
> Pokud se domníváte, že budete potřebovat dva nebo více produktů, které jsou
momentálně součástí jedné ze sady pro odvětví, dosáhnete největší úspory a nejlepšího
zhodnocení, když prostřednictvím této nabídky přejdete na sadu pro odvětví.

08

VAŠE DATA JSOU VAŠE

09

STOLNÍ VS. CLOUDOVÉ APLIKACE

> Vaše data zůstávají vašimi vlastními informacemi – i když vaše předplatné
vyprší.
> Všechny soubory a údaje vytvořené v rámci produktů s plánem údržby
zůstávají i po přechodu na předplatné stále přístupné.
> Umístění pro ukládání dat (v cloudu nebo místním počítači) je jen na vaší
volbě.

REVIT

®

> Předplacené aplikace pro stolní počítače i související uživatelská data se
budou i nadále ukládat v místním počítači.
> Cloudové aplikace jsou provozovány v cloudu.

BIM 360

TM

10

ONLINE NEBO OFFLINE POUŽITÍ

> Předplatná s přístupem pro jednoho nebo více uživatelů vyžadují připojení
k internetu, aby bylo možné provést stažení a instalaci.
> Po aktivaci softwaru a licence budou předplatná s jednouživatelským
přístupem vyžadovat připojení k internetu pouze jednou za 30 dní, aby bylo
možné pokračovat v používání produktu.

* Úspory za tříleté předplatné jsou srovnány s navrhovanou koncovou cenou společnosti Autodesk (SRP) za tři po sobě jdoucí roční předplatná. Víceleté předplatné získané prostřednictvím
nabídky přechodu na předplatné je omezeno na 250 licencí na jednu skupinu zákazníků (včetně dceřiných společností) v Evropě, na Středním východě, v Africe, Austrálii, Novém Zélandu,
Koreji a Japonsku; a 100 licencí na dalších místech.
Programy předplatného a výhody se mohou lišit a jsou předmětem smluvních podmínek a/nebo podmínek služeb. Ceny a výpočty jsou založeny na aktuálních regionálních navrhovaných
koncových cenách společnosti Autodesk. Navrhované koncové ceny jsou zde použity pouze pro referenci a nemusí být v místní měně. Skutečnou koncovou cenu určuje prodejce. Do
koncové ceny se promítá kolísání měnového kurzu. Společnost Autodesk nenese odpovědnost za žádné retroaktivní slevy kvůli riziku směnného kurzu ani za nákupy učiněné přes prodejce.
Garance cen je podmíněna dostupností produktů a nabídek a nevztahuje se na nová předplatná zakoupená zákazníkem, vyměněná předplatná (tj. povolené změny předplatného z jednoho
produktu na jiný produkt), nebo náhradní či následné produkty předplatného nebo nabídek. Navrhovaná koncová cena předplatného získaného v době obnovení v rámci této nabídky se
v letech 2021, 2023, 2025 a 2027 nezvýší více než o 5 % a v letech 2022, 2024, 2026 a 2028 se vůbec nezmění.
Autodesk a logo společnosti Autodesk jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., nebo jejích dceřiných či přidružených společností v USA
nebo dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky, názvy výrobků nebo ochranné známky patří jejich příslušným držitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli
bez upozornění pozměnit nabídku, specifikace a ceny svých produktů a služeb a nezodpovídá za typografické nebo grafické chyby, které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout.
© 2019 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand
names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time
without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.

