
CHCETE VĚDĚT VÍC? OBRAŤTE SE NA SVÉHO PRODEJCE

Předplatné na jméno zjednodušuje 
administraci a lépe odpovídá dnešním 
oborovým zvyklostem.
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Předplatné na jméno obsahuje 
širokou paletu nástrojů pro 
administraci, ovládání, podporu i 
reportování uzpůsobených potřebám 
vaší firmy.
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Získáte data o využívání předplatného 
a snadno rozhodnete, kdo v týmu 
využije omezený a kdo flexibilní 
přístup.
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Každý zaměstnanec má vlastní přístup 
a může se softwarem pracovat, 
kdykoliv potřebuje. Předejdete tak 
prostojům při čekání na volnou licenci.

Každý zaměstnanec má vlastní přístup 
a může se softwarem pracovat, 
kdykoliv potřebuje. Předejdete tak 
prostojům při čekání na volnou licenci.

4

Statistiky četnosti využívání podle 
produktu a verze vám umožní 
optimalizovat náklady na licence.
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V budoucnu získáte data o spolupráci a 
jejich analýzou zjistíte, jak pracovat 
produktivněji.
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Místo evidence anonymních sériových 
čísel můžete efektivně spravovat 
licence v cloudu.

7

Ochráníte svá data díky bezpečnostním 
funkcím. Ve standardním předplatném 
využijete dvoufázové ověřování, v 
prémiovém jednotné přihlašování. 
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Za stejnou cenu, kterou platíte teď,
získáte hodnotnější služby. Navíc vám 
výhodnější cenu garantujeme až do 
roku 2028.*
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MOŽNOST VÝMĚNY PŘEDPLATNÉHO
Pokud vlastníte předplatné pro více uživatelů, 
pouze při dalším obnovení do 7. srpna 2023 
můžete vyměnit jednu licenci za dvě předplatná 
Standard na jména za cenu odpovídající stávající 
ceně.

Máte samostatný nebo síťový plán údržby? Při 
prvním obnovení předplatného do 7. května 2021 
můžete vyměnit jednu licenci z plánu údržby za 
jedno standardní předplatné (za samostatný 
plán údržby získáte přístup pro jednoho 
uživatele, za síťový plán údržby přístup pro více 
uživatelů). Cena nového předplatného bude 
odpovídat té, kterou jste za plán údržby platili v 
roce 2019. Po výměně budou mít zákazníci 
síťového plánu údržby příležitost využít výměnu 
víceuživatelské licence při dalším obnovení do 7. 
srpna 2023.
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KONČÍME SE SÉRIOVÝMI ČÍSLY A 
ZAVÁDÍME PŘEDPLATNÉ NA 
JMÉNO

OTEVÍRÁME VÁM 
NOVÉ MOŽNOSTI

Spouštíme předplatné v nové podobě: už nebude vázané na sériové číslo, ale na jméno. Od 7. 
května 2020 můžete předplatné na jméno získat výměnou za samostatný nebo síťový plán údržby; 
od 7. srpna 2020 ho můžete získat výměnou za víceuživatelské předplatné. V obou případech vám 
budeme do budoucna garantovat výhodnější cenu.

Tady je 10 HLAVNÍCH VÝHOD nového předplatného vázaného na konkrétního uživatele.

Všem se nám spolupracuje mnohem lépe, když víme, kdo sedí na druhé 
straně obrazovky. Proto přicházíme s touto změnou – a doufáme, že se 

vám naše nástroje budou ovládat pohodlněji, rychleji a jednodušeji. Těšit 
se můžete i na pokročilé analýzy a užší týmovou spolupráci.

Obchodní podmínky

Plné znění obchodních podmínek najdete na adrese: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings/multi-user-trade-in-offer-terms.

AUTODESK SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLIV ZRUŠIT, POZASTAVIT NEBO POZMĚNIT CELOU TUTO NABÍDKU NEBO JEJÍ ČÁST, BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU A VÝHRADNĚ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ. CENY SOFTWARU AUTODESK SE MOHOU MĚNIT A MOHOU SE V 
JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠIT.

* Doporučená koncová cena za obnovení standardního předplatného získaného v rámci této nabídky nevzroste v letech 2021, 2023, 2025 a 2027 o více než 5 %. V letech 2022, 2024, 2026 a 2028 se cena nezmění. Úspora za tříleté předplatné je vypočtena porovnáním s doporučenou 
koncovou cenou za tři po sobě jdoucí roční předplatná.

* Aktuální ceny za obnovení plánu údržby se po 7. srpnu 2020 o 20 % zvýší. 

Tato nabídka platí při obnovení plánu údržby či víceuživatelského předplatného. Vlastníci víceuživatelského předplatného nebo síťového plánu údržby mohou při dalším obnovení předplatného do 7. srpna 2023 vyměnit jedno víceuživatelské předplatné nebo jednu licenci ze síťového 
plánu údržby za dvě předplatná Standard na jméno, každé pro jednoho uživatele. Tuto nabídku nelze kombinovat s žádnými dalšími slevami ani akčními nabídkami a nebude platná v případech, kdy je zakázána nebo omezena zákonem. Nabídka podléhá specifickým obchodním 
podmínkám, které budou zveřejněny před jejím spuštěním. Program předplatného a jeho výhody se mohou lišit a podléhají příslušným obchodním podmínkám a/nebo podmínkám služby. Skutečnou koncovou cenu určuje prodejce a promítá se do ní kolísání měnového kurzu. Autodesk 
nenese odpovědnost za žádné retroaktivní slevy způsobené kolísáním kurzu ani za nákupy uskutečněné prostřednictvím prodejce. Cena se odvíjí od dostupnosti produktu či nabídky.

Skutečná cena se může lišit v závislosti na kolísání měnového kurzu. Garance ceny se vztahuje pouze na licence z trvalého plánu údržby vyměněné za předplatné v rámci akce Přechod na předplatné. Garance ceny podléhá dostupnosti produktu a/nebo nabídky a nevztahuje se na: 
zákazníkem nově zakoupené předplatné, výměnu předplatného (tj. povolenou výměnu předplatného jednoho produktu za předplatné jiného produktu), nebo náhradní či navazující předplacené produkty.

Autodesk poskytuje software a služby na základě licence či předplatného. Práva na instalaci softwaru, přístup k softwaru a službám společnosti Autodesk a jejich veškeré další užívání (včetně softwaru a služeb poskytovaných zdarma) jsou vymezena pouze licenčními právy a oprávněními 
na využívání služeb výslovně udělenými společností Autodesk v příslušné licenční smlouvě či smlouvě o poskytování služeb a jsou podmíněna souhlasem s podmínkami této smlouvy a jejich dodržováním. Po předplacení se může předplatné automaticky měsíčně či ročně obnovovat za 
pevně stanovenou cenu, dokud bude k dispozici. V některých jazycích a/nebo zemích nemusí být pro daný software či službu dostupné všechny výhody předplatného a všechny nabízené varianty. Přístup ke cloudovým službám vyžaduje internetové připojení a vztahují se na něj 
geografická omezení uvedená v podmínkách služby.

Prodejní partneři vystupují nezávisle a mohou si stanovovat vlastní ceny. Ceny se u jednotlivých prodejních partnerů mohou lišit. Uváděné slevy a výše úspor vycházejí z koncové ceny doporučené společností Autodesk (bez daně) pro dané produkty. Koncová cena doporučená 
společností Autodesk je použita pouze pro porovnání a nemusí být v místní měně. Skutečnou koncovou cenu určuje prodejce a promítá se do ní kolísání měnového kurzu.

Autodesk, logo Autodesk, AutoCAD LT, 3ds Max, ArtCAM, AutoCAD, Civil 3D, FeatureCAM, Infraworks, Inventor, Inventor LT, Maya, Maya LT, MotionBuilder, Navisworks, Revit, Revit LT, Robot a Showcase jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., 
a/nebo jejích poboček ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek náleží 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.
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