
PREJDITE NA PREDPLATNÉ
A získajte tak väčšiu hodnotu  
Ponuka „Prejdite na predplatné“ dáva možnosť zákazníkom vlastniacim vybrané produkty na pláne 
údržby prejsť na predplatné za zvýhodnenú cenu v dobe obnovy**.

vecí, ktoré je treba vedieť

02
CENOVÁ VÝHODA VČASNÉHO NÁKUPU

>  Čím skôr prejdete na predplatné, tým viac ušetríte v porovnaní 
s užívateľmi, ktorí zostávajú na pláne údržby*. 

> Ceny plánu údržby sa zvýšia o 20% a zľava pri prechode 
na predplatné sa zníži o 5% po 7.máji 2019*.

Predtým
7. máj, 
2019

Potom

01
KLÚČOVÉ VÝHODY PREDPLATNÉHO 

>  Väčší prístup  – Užite si široký prístup k najnovším inováciám v nástrojoch, 
 technológiách a službách, ktoré zodpovedajú vaším potrebám.

>  Flexibilná kontrola   – Lepšia správa užívateľov a nákladov, vďaka prístupu 
 k správnym produktom a aktualizáciám, práve  keď ich potrebujete.

>  Hodnotné prehľady  – Vyhodnoťte a analyzujte využitie produktov, 
výdaje, produktivitu a budúce potreby pomocou nástrojov a upozornení. 

03
PREJDITE & UŽÍVAJTE SI VÝHODY OBNOVY

>  Získajte zvýhodnenú cenu predplatného až na 3 roky, 
tým že prejdete na predplatné pred 7. májom 2019.

> Cenové pravidla obnovy do 2028 – Pokračujte v pláne obnovy 

 
a využívaní cenových výhod za obnovu – s viac než 5% nárastom 
každý ďalší rok až do roku 2028**.

> Využívajte aj naďalej výhody nižších cien* ako je cena nového 
predplatného alebo obnovenie plánu údržby (vo väčšine prípadov) 
tak dlho, ako budete obnovovať.

04
ZVÝŠENÁ TECHNICKÁ PODPORA

>  Prechodom na predplatné získate všetky skvelé výhody, ktoré 
máte pri údržbe a ešte rýchlejšiu a jednoduchšiu pomoc, 
keď ju potrebujete. 

>  Odteraz si môžete naplánovať volania s odborníkmi technickej 
podpory ohľadom vyriešenia problémov a to bez akýchkoľvek 
poplatkov.

 

Dnes 7. máj, 
2020

Prechod na predplatné Náklady na obnovu plánu údržby

2028
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* Ceny, zľavy a predpokladané úspory sú založené na aktuálnom SRP. SRP je doporučená maloobchodná cena spoločnosti Autodesk (bez nákladov, manipulačných poplatkov a daní) pre daný 
produkt vo vašom regióne. SRP sa používa výhradne pre referenčné účely a nemusí byť v miestnej mene. Skutočnú maloobchodnú cenu určuje váš predajca a podlieha fluktuácii mien, ktorá 
môže ovplyvniť úroveň zľavy a úspory. Ponuka je podmienená účasťou predajcu. Spoločnosť Autodesk nie je zodpovedná poskytovať spätné zľavy v dôsledku kurzového rizika alebo nákupov 
uskutočnených prostredníctvom predajcov. 
** Až do roku 2028 rozširujeme náš cenový záväzok pre zákazníkov, ktorí pokračujú v pláne obnovy po prechode. Zvláštna zmena na prechod na predplatné naznačuje, že maloobchodná cena sa 
v lete 2021, 2023, 2025 a 2027 zvýši o necelých 5%. V roku 2022, 2023, 2026 a 2028 nedôjde k žiadnej zmene doporučenej maloobchodnej ceny. Cenové záväzky sa vzťahujú iba na SRP na sedadlách 
presunutých do predplatného z údržby podľa ponuky Presunúť na predplatné. Tento cenový záväzok závisí na dostupnosti produktu a nevzťahuje sa na: i) nové predplatné zakúpené zákazníkom; 
ii) prevedené predplatné (tj. povolený prechod z predplatného jedného produktu na predplatné iného produktu), alebo iii) náhradné alebo nástupnícke produkty. Ponuka údržby na predplatné je 
k dispozícii pre väčšinu produktov spoločnosti Autodesk, avšak platia výnimky. Prečítajte si prosím dodatok v časti Časté otázky týkajúce sa predplatného 
(www.autodesk.com/maintenance-plan/maintenance-plan-faq).

Autodesk a logo Autodesk sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Autodesk, Inc. a / alebo ich dcérskych spoločnosti a / alebo pobočiek v USA a ďalších krajinách. 
Všetky ostatné značky, názvy produktov alebo ochranné známky patri ich príslušným držiteľom. Spoločnosť Autodesk si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornení meniť ponuky produktov 
a služieb, špecifikácie a ceny a nenesie zodpovednosť za typografické alebo grafické chyby, ktoré sa môžu objaviť v tomto dokumente. © 2018 Autodesk, Inc. Všetky práva vyhradené. 

Všetky výhody predplatného nemusia byť k dispozícii pre všetky produkty alebo služby vo všetkých jazykoch a / alebo zemepisných oblastiach. Programy predplatného podliehajú platným 
podmienkam a podmienkam odberu Autodesk a / alebo zmluvným podmienkam spoločnosti Autodesk na adrese 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-and-conditions/eng_subscriptionsupport

ONLINE NEBO OFFLINE POUŽITIE10 >  Predplatné s prístupom pre jedného užívateľa a pre viacero užívateľov vyžaduje 
pripojenie k internetu pre počiatočné stiahnutie a inštaláciu.

>  Potom, ako sú softvér a licencia aktivované, vyžaduje predplatné s prístupom pre 
jedného užívateľa pripojenie k internetu iba raz za 30 dní, aby bolo možné produkt 
naďalej používať.

08 VAŠE DÁTA SÚ VAŠE
>  Vaše dáta zostávajú vaším majetkom – aj po vypršaní platnosti vášho predplatného. 
>  Všetky súbory a dáta vytvorené s použitím produktu v období plánu údržby 

zostávajú naďalej k dispozícií po prechode na predplatné. 
>  Spôsob, akým ukladáte dáta (cloud alebo miestny počítať) je na vás.

09 >  Desktopové aplikácie na predplatnom (rovnako ako pridružené užívateľské dáta) 
sú aj naďalej uložené na miestnom počítači.

>  Aplikácie služby Cloud sú spustené v cloude.

REVIT®

BIM 360TM

06 NESTRAŤTE SVOJU ŠPECIÁLNU CENOVÚ VÝHODU
>   Pre využitie tejto ponuky potrebujete mať aktuálny plán údržby.
>   Ak necháte vypršať jeho platnosť a neskôr sa rozhodnete objednať predplatné 

produktu spoločnosti Autodesk, budete musieť zaplatiť plnú cenu za nové predplatné.
>   Nie ste pripravení na zmenu? Obnovte svoj plán údržby a zvoľte, prejsť až keď budete 

pripravení. Dovtedy pokračujte vo využívaní výhod, ktoré vám poskytuje plán údržby. 

Nové předplatné

Údržba

Přechod na předplatné

   05 POUŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA PREDCHÁDZAJÚCICH VERZIÍ
>  Po prechode na predplatné môžete vo väčšine prípadoch naďalej používať verziu 

softwaru stiahnutého a aktivovaného podľa plánu.
>   Budete mať prístup k predchádzajúcim verziám podľa 

Zoznamu spôsobilostí predchádzajúcej verzie predplatného. 
>   Viac informácií nájdete v Podmienkach prechodu na predplatné. 

07 VYBERTE SI PRI PRECHODE SPRÁVNÝ PRODUKT 
>  Táto ponuka je použiteľná iba raz na produkt, ktorý prechádza.
>  Ak si myslíte, že budete potrebovať 2 alebo viac produktov, ktoré sú v súčasnej dobe 

v jednej zo Sád pre odvetvie, najvyššiu úsporu a najväčšiu hodnotu získate pri 
prechode na Sadu pre odvetvie prostredníctvom tejto ponuky.

2018
2017

2016

DESKTOPOVÉ APLIKÁCIE VS CLOUDOVÉ APLIKÁCIE

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions
https://knowledge.autodesk.com/article/eligible-previous-version-subscription
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