
Očekávejte více.
Dokažte více.
Při předplacení softwaru 
od společnosti Autodesk.

Program a výhody předplatného se mohou lišit a podléhají platným podmínkám a podmínkám služby. 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 prostřednictvím prodejce. Ceny jsou podmíněny 
dostupností a nabídkou produktů a nevztahují se na nová předplatná zakoupená zákazníkem, změny předplatného (tj. povolené změny předplatného z jednoho produktu na jiný produkt) nebo 
náhradní či následné produkty nebo nabídky předplatného. 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. Slevy tříletého předplatného jsou porovnány s navrhovanými koncovými cenami tří po sobě jdoucích ročních předplatných. 
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. 

Autodesk a logo společnosti Autodesk jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., jejích dceřiných společností či poboček v USA a 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.

Chcete-li si porovnat možnosti a ceny, obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti  
Autodesk nebo navštivte web www.autodesk.cz/campaigns/maintenance-to-subscription.

• Využijte výhod z nabídky přechodu na předplatné. 
Přejděte na předplatné v době obnovení a získejte slevu. 
Ve většině případů budou vaše náklady menší než jen 
při obnovení plánu údržby nebo znatelně menší než při 
nákupu nového předplatného.

• Při opakovaném obnovování předplatného si slevu 
zachováte. Využijte zlevněné ceny za obnovení. Až do roku 
2028 nebude nárůst ceny větší než 5 % každý druhý rok.*

• Další 10% slevu získáte při přechodu z plánu údržby na 
tříleté předplatné.

Jednejte hned.
Vaše nadcházející období obnovení je poslední příležitostí, kdy 
můžete využít nabídku přechodu na předplatné, která končí 6. 
května 2020.

Při přechodu z plánu údržby na předplatné získáte 
více výhod i funkcí.S předplatným od společnosti 

Autodesk získáte ze softwaru, na který 
se každý den spoléháte, ještě více.

Proč přejít na předplatné?

Přístup k nejnovějším technologiím 
a funkcím dle vašeho plánu

Snadná spolupráce pomocí 
vestavěných funkcí ke sdílení práce

Snadná správa uživatelů, softwaru 
a aktualizací – vše na jednom místě

Technická podpora online nebo 
specialista k dispozici přes chat či 
telefon

UŠETŘETE VÍCE. 
Využijte slevy při přechodu z plánu údržby na předplatné.


