
Az előfizetésre váltási ajánlat keretében a Maintenance Plan követés alá tartozó, jogosult termékekkel 
rendelkező ügyfelek kedvezményes áron válthatnak előfizetésre a megújítás időpontjában.
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AZ AJÁNLAT 2020. MÁJUS 6-ÁN VÉGET ÉR

>  A következő megújítási időpontja az utolsó alkalom, hogy kihasználja 
az előfizetésre váltási ajánlat megtakarításait.

>  Ha a befektetés legjobb megtérülése érdekében 3 éves időtartalmú 
előfizetést választ, további 10%-ot is megtakaríthat.*

01
AZ ELŐFIZETÉS ELŐNYEI

> Nagyobb hozzáférés – Férjen hozzá az igényeinek megfelelő eszközök, technológiák 
és szolgáltatások széles köréhez és azok legfrissebb fejlesztéseihez.

> Rugalmas vezérlés – Hatékonyabban kezelheti a felhasználókat és a költségeket: 
akkor biztosíthat hozzáférést a megfelelő termékekhez és frissítésekhez, amikor 
csapatának szüksége van rájuk.

> Értékes tapasztalatok – A jelentési eszközök és értesítések segítségével 
kiértékelheti és elemezheti a termékhasználatot, a költéseket, a termelékenységet 
és a jövőbeli igényeket.

03
VÁLTSON, ÉS HASZNÁLJA KI TOVÁBB A KEDVEZMÉNYEKET

> A megújítás árai 2028-ig irányadóak – Döntsön a megújítás 
mellett kedvezményes áron – amely 2028-ig nem nő 5%-nál 
többel kétévenként

> Kedvezményes áron* fizethet elő: ez a legtöbb esetben 
alacsonyabb lesz, mint egy új előfizetés vagy a Maintenance 
Plan követés megújítási díja, amíg a megújítás mellett dönt.

04
TOVÁBBFEJLESZTETT TECHNIKAI TÁMOGATÁS

> Az előfizetésre váltással a Maintenance Plan követés minden 
előnyét élvezheti, ráadásul szükség esetén még gyorsabban és 
egyszerűbben kaphat segítséget.

> A technikai támogatást végző szakemberekkel előre egyeztetett 
időpontban beszélheti meg a felmerülő problémákat – további 
költségek nélkül.

2028

Az ajánlat 2020. május 6-án véget ér!
Különleges ajánlatunkat már csak ebben az évben használhatja ki

VÁLTSON ELŐFIZETÉSRE 
Az előfizetés nagyobb értéket biztosít

LÉPJEN 
MOST!
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*A 3 éves előfizetéssel való megtakarítás 3 egymást követő 1 éves előfizetés Autodesk által ajánlott kiskereskedelmi árához lett viszonyítva. Az előfizetésre való áttérési ajánlat keretében 
beszerzett többéves előfizetések Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Koreában és Japánban ügyfélcsoportonként 250 munkahelyre (leányvállalatokkal 
együtt), illetve máshol 100 munkahelyre vannak korlátozva.
Az előfizetési program és annak előnyei eltérhetnek, valamint az érvényes használati feltételek és/vagy szolgáltatási feltételek hatálya alá esnek. Az árazás és a számítások az Autodesk 
jelenlegi regionális ajánlott kiskereskedelmi árain (SRP) alapulnak. Az Autodesk által javasolt kiskereskedelmi ár csak viszonyítási alapként szolgál, és előfordulhat, hogy nem a helyi 
pénznemben van megadva. A tényleges kiskereskedelmi árat az Ön által választott forgalmazó határozza meg, és függ az árfolyam-ingadozás hatásaitól. Az Autodesk nem kötelezhető 
visszamenőleges kedvezmények érvényesítésére árfolyamkockázat miatt, illetve forgalmazón keresztül történő vásárlás esetén. Az árak a termékek/ajánlatok elérhetőségétől is 
függenek, és nem vonatkoznak: az ügyfél által vásárolt új előfizetésekre, az áttért előfizetésekre (azaz a valamely termék előfizetéséről egy másik termék előfizetésére való engedélyezett 
áttérésekre), illetve a helyettesítő vagy utód előfizetéses termékekre, illetve ajánlatokra. A megújítás Autodesk által ajánlott kiskereskedelmi ára az ezen ajánlaton keresztül beszerzett 
előfizetésekre 2021-ben, 2023-ban, 2025-ben és 2027-ben legfeljebb 5%-kal emelkedik majd – 2022-ben, 2024-ben, 2026-ban és 2028-ban pedig az Autodesk által ajánlott kiskereskedelmi 
ár nem változik. 
Az Autodesk és az Autodesk logó az Autodesk, Inc. és/vagy leányvállalatai és/vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más 
országokban. Minden más márkanév, terméknév vagy védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona. Az Autodesk fenntartja a jogot a termék- és szolgáltatásajánlatok, valamint a specifikációk 
és árak előzetes értesítés nélküli módosítására, és nem vállal felelősséget jelen dokumentum tipográfiai és grafikai hibáiért. © 2019 Autodesk, Inc. Minden jog fenntartva.
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.

HASZNÁLAT INTERNETKAPCSOLATTAL VAGY ANÉLKÜL10 >  Az egy- vagy többfelhasználós hozzáférésű előfizetések esetében a kezdeti 
letöltéshez és üzembe helyezéshez internetkapcsolat szükséges.

>  A szoftver és a licenc aktiválását követően az egyfelhasználós hozzáféréssel 
rendelkező előfizetések esetében 30 naponként csak egyszer kell csatlakozni 
az internethez a termék folyamatos használatának fenntartásához.

08 AZ ADATOK AZ ÖN TULAJDONÁT KÉPEZIK
> Adatai az Ön tulajdonát képezik – az előfizetés lejárta után is.
> A Maintenance Plan követéssel elért termékek használata során létrehozott 

összes fájl és adat az előfizetésre történő átváltás után is elérhető lesz.
> Ön dönti el, hogy hol tárolja az adatait (a felhőben vagy a helyi 

számítógépen).

09 ASZTALI VAGY FELHŐALAPÚ ALKALMAZÁSOK
> Az előfizetésben biztosított asztali szoftveralkalmazások és az ahhoz kapcsolódó 

felhasználói adatok tárolása továbbra is a helyi számítógépén történik.
> A felhőszolgáltatásként biztosított alkalmazások a felhőben futnak.

REVIT®

BIM 360TM

06 A KEDVEZMÉNYES ÁR NYÚJTOTTA ELŐNY MEGŐRZÉSE
> Az ajánlatot csak azok vehetik igénybe, akik rendelkeznek érvényes 

Maintenance Plan követéssel.
> Amennyiben lejár a Maintenance Plan követése, és Ön később mégis úgy dönt, 

hogy előfizet az Autodesk-termékekre, ezt már csak teljes áron teheti meg.
> Ez az utolsó lehetőség, hogy az ajánlat keretében jelentős kedvezménnyel 

előfizetésre váltson.

   05 A KORÁBBI VERZIÓK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ JOGOK
> A legtöbb esetben az előfizetésre váltás után továbbra is használhatja a 

Maintenance Plan követés során letöltött és aktivált szoftververziókat.

> A korábbi verziókhoz is hozzáférhet, az előfizetésre vonatkozó, az előző 
verziók használati jogát tartalmazó lista értelmében.

> További információkért tekintse meg a termékekre vonatkozó feltételeket és 
előírásokat.

07 VÁLTSON OKOSAN
>  Az ajánlat átváltott termékenként csak egyszer érvényes.
>  Ezért nagyon fontos, hogy az átváltáskor a megfelelő terméket válassza ki.
>  Ha úgy gondolja, hogy két vagy több termékre is szüksége lehet, amelyek 

jelenleg valamelyik iparági gyűjtemény részei, a legtöbb megtakarítást úgy 
érheti el, ha ezen az ajánlaton keresztül vált át gyűjteményre.
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https://knowledge.autodesk.com/article/eligible-previous-version-subscription
https://knowledge.autodesk.com/article/eligible-previous-version-subscription
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/maintenance/maintenance-plan-changes-faq-customer-hu-v6.pdf
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/maintenance/maintenance-plan-changes-faq-customer-hu-v6.pdf

