
Možnosti výměny licencí od 7. srpna 2020
Produkty i sady aplikací

Které licence končí? Jak je možné ji vyměnit? Jaké licence lze získat? Jaký upgrade lze později 
udělat?

LICENCE PRODUKT NABÍDKA VÝMĚNY LICENCE

Víceuživatelské 
předplatné Produkt nebo sada

Výměna víceuživatelského 
předplatného za produkt nebo 
sadu Po výměně budou všechna  

nová předplatná:

• na předplatném  
“Standard plan”

• na jméno

• na produkt nebo sadu

na předplatné 
“Premium plan”

Síťový plán 
údržby Produkt Výměna síťového plánu údržby 

za produkt nebo sadu

Plán údržby pro 
jednu licenci Produkt Výměna předplatného za 

produkt nebo sadu
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Možnosti výměny licencí od 7. srpna 2020
Starší sady aplikací – Suites

Které licence končí? Jak je možné ji vyměnit? Jaké licence lze získat? Jaký upgrade lze později 
udělat?

LICENCE PRODUKT NABÍDKA VÝMĚNY LICENCE

Síťový plán 
údržby

Sada - Design and 
creation Suite

Výměna víceuživatelského 
předplatného za sadu 
(Collection) Po výměně budou všechna  

nová předplatná:

• na předplatném  
“Standard plan”

• na jméno

• na produkt nebo sadu

na předplatné 
“Premium plan”

Plán údržby 
pro jednu 
licenci

Sada - Design and 
creation Suite

Výměna plánu údržby za sadu 
(Collection)

Předplatné 
pro jednoho 
uživatele

Sada - Design and 
creation Suite Z předplatného na sadu
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Obnova síťových plánů údržby a víceuživatelských předplatných 
v období mezi 7. květnem a 6. srpnem 2020

7. SRPEN 20207. KVĚTEN 2020

Přechod na  
předplatné

Plán údržby

Výměna plánu údržby za  
jednouživatelské předplatné

Výměna víceuživatelského předplatného 
za víceuživatelské předplatné a síťový plán 
údržby

• máte-li víceuživatelské předplatné – obnovte 
ho

• máte-li síťový plán údržby, využijte 
nabídky výměny plánu údržby a získejte 
víceuživatelské předplatné. Následně ho 
převeďte 2:1 při prvním termínu obnovení, po 
7. srpnu 2020

Prodej nového  
víceuživatelského  
předplatného a ETR 

20% RŮST  
CENY

PRO SÍŤOVÉ PLÁNY ÚDRŽBY NA 3 ROKY
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Co dělat, jestliže nabídka výměny není ještě platná a potřebuji provést obnovu?

Zákazníci s ročním kontraktem, který končí před  
7. srpnem 2020

DOPORUČENÍ: OBNOVTE VÁŠ KONTRAKT NA DALŠÍ OBDOBÍ A VYUŽIJTE NABÍDKY VÝMĚNY V NEJBLIŽŠÍM TERMÍNU PO 7. SRPNU 2020

7. srpen 2020

1 roční kontrakt 1 roční kontrakt

Výměna víceuživatelského předplatného je dostupná

V DOBĚ EXPIRACE

OBNOVENÍ NA 1 ROK
V DOBĚ EXPIRACE

VÝMĚNA 2:1

michlv
CADstudioH



Co dělat, jestliže mám termín obnovení mezi 29. únorem a 7. srpnem 2020?

29. ÚNOR 2020 7. SRPEN 2020

2 nebo 3letý kontrakt

Výměna víceuživatelského  
předplatného je dostupná

V DOBĚ EXPIRACE

PŘECHOD NA ROČNÍ 
KONTRAKT

V DOBĚ EXPIRACE

VÝMĚNA 2:1

Zákazníci s 2 a 3letým kontraktem na víceuživatelské předplatné

ZÁKAZNÍCI S TERMÍNEM OBNOVENÍ V DOBĚ MEZI DATEM UKONČENÍ VÍCEUŽIVATELSKÝCH LICENCÍ (29. ÚNOR 2020) A DATEM PLATNOSTI 
MOŽNOSTI VÝMĚNY LICENCÍ (7. SRPNA 2020) NEBUDOU MOCI OBNOVIT VÍCEUŽIVATELSKÉ PŘEDPLATNÉ ANI VYUŽÍT VÝMĚNY LICENCÍ.

KROK 1. KONTAKTUJTE VAŠEHO DODAVATELE AUTODESK ŘEŠENÍ A PŘEJDĚTE NA ROČNÍ KONTRAKT (PARTNER OTEVŘE „PŘÍPAD“ V PARTNER CENTRU)

KROK 2. Při příležitosti obnovení licence po 7. srpnu 2020 využijte výměny licence.

Krok 1 Krok 2

prodej nebo obnovení víceletých  
předplatných není možný
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Výměna víceuživatelských licencí 2:1 je závislá na datu expirace kontraktu a datu 7. srpen.

Zákazníci s termínem obnovení po 7. srpnu

DOPORUČENÍ: Počkejte na výměnu licencí do 7. srpna.

V DOBĚ EXPIRACE

Jestliže kontrakt expiruje až po 7. srpnu, na základě pravidel 90denní lhůty může zákazník obnovit kontrakt před 7. srpnem. Bude ale používat 
první licenci (dokud jeho kontrakt nevyprší po 7. srpnu).

90DENNÍ LHŮTA PRO OBNOVENÍ

Jestliže zákazník obnoví kontrakt 
v této době, nabídka výměny je 
aktuální a může využít nabídku 

výměny 2:1.

Jestliže zákazník obnoví kontrakt 
v této době a pak využije první 
příležitosti pro výměnu, ztratí 

možnost využití nabídky výměny 
2:1 a bude později nucen provést 

výměnu 1:1, v době obnovení 
kontraktu

29. únor 2020
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CAD Studio s.r.o. 
CAD/CAM/B IM/GIS/PDM/PLM  řešen í  
 
 
 
 
 
 
 
Autodesk Platinum Partner 
Autodesk Training Center 
Autodesk Consulting Specialized 
Autodesk Developer Network Member 
 
 

 
 

Kde nás najdete: 
 

Praha 4 
149 00 
Líbalova 1/2348 

Brno 
616 00 
Sochorova 23 

Ostrava
702 00 
Hornopolní 34 

České Budějovice
370 04 
Pražská 16 

Pardubice
530 02 
Rokycanova 2730 

Plzeň 
301 00 
Teslova 3 

tel. +420 910 970 111       e‐mail: info@cadstudio.cz

Bratislava 
851 01 
Krasovského 14 

Žilina 
010 01 
Bratislavská 29 

Košice 
040 11 
Bardejovská 1/C 

tel. +421 2 6381 3628        e‐mail: info@cadstudio.sk 

Budapešť 
1141 
Kőszeg utca 4 

tel. +36 1 273 3400        e‐mail: info@cads.hu 

 
 
 
 

 
www.CADstudio.cz      www.CADforum.cz 
www.CADstudio.sk      www.CADforum.sk 
www.CADs.hu  
 

shop.CADstudio.cz      helpdesk.CADstudio.cz     
 

blog.CADstudio.cz       www.BIMfo.cz  
www.Civil3D.cz        www.InventorGuru.cz  
www.NaZdi.cz         www.GISforum.cz  
 

 
 
facebook.com/CADstudio 
 

 
 

twitter.com/CADstudioCZ 
 
 

 
youtube.com/CADstudioCZ 
 
 

 
linkedin.com/company/cadstudio 


