
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3 éves Autodesk-szoftver-előfizetésekkel érheti el a legnagyobb megtérülést a 

befektetett összegen, mivel három évre rögzítheti a szoftver árát, és 10%-t meg is 

takaríthat*.  

 

Íme néhány érv, amiért a 3 éves előfizetés jobb befektetés: 

 

Nagyobb működési hatékonyság 

A többéves előfizetés esetében a megújítás három évente történik, így:  

▪ A felhasználók az elsődleges feladataikra összpontosíthatnak, és nem kell évente a 

szoftverbeszerzéssel foglalkozniuk. 

▪ A rendszergazdák optimálisabb licenckezelési folyamatokat alakíthatnak ki, 

amelyekkel biztosíthatják a rendszerek elérhetőségét a végfelhasználók számára. 

▪ A beszerzési osztály csökkentheti az éves szoftverbeszerzési ciklusok idő- és 

költségigényét. 

 

Becsülhető szoftverköltségvetés 

A 3 éves előfizetés árgaranciát biztosít, így a szoftverköltségek az előfizetés teljes 

időtartamára kiszámíthatóak. 

 

További költségmegtakarítások 

Ha 3 éves időtartamra fizet elő, 10%-ot megtakaríthat. Ha biztos benne, hogy vállalata a 

következő években is Autodesk-szoftvereket fog használni, használja ki ezt a könnyen 

elérhető megtakarítási előnyt. 

 

A szoftverek automatikus és problémamentes elérése 

Az előfizetések közötti véletlen leállások okozta költségek kiküszöbölésével növelheti 

a szoftver által a vállalat számára biztosított hasznot és előnyöket.  

 
*A 3 éves előfizetéssel elérhető megtakarítás a három egymást követő 1 éves előfizetés ajánlott kiskereskedelmi 

árához lett viszonyítva – a tényleges árakat a forgalmazó határozza meg. Az előfizetésre való áttérési ajánlat 
keretében beszerzett többéves előfizetések Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Új-Zélandon, Koreában és 
Japánban ügyfélcsoportonként 250 munkahelyre (leányvállalatokkal együtt), illetve máshol 100 munkahelyre 

vannak korlátozva.  
Részletekért lásd a gyakori kérdéseket (GYIK): http://www.autodesk.hu/maintenance-plan/maintenance-plan-faq. 

 

 
Miért jó üzleti döntés a Maintenance Plan 
követésről többéves előfizetésre váltani? 

http://www.autodesk.hu/maintenance-plan/maintenance-plan-faq
http://www.autodesk.hu/maintenance-plan/maintenance-plan-faq


Gyakori kérdések 
 
K. Már átváltottam a szoftveremet Maintenance Plan követésről előfizetésre. Most 
átválthatom ezeket az előfizetéseket 3 éves időtartamra, hogy részesüljek a további 

kedvezményekben? 

 

V. Igen. A megújítás időpontjában az előfizetésre váltási ajánlat keretében beszerzett 

előfizetéseit átválthatja 3 éves előfizetésre, és így megkapja a további árkedvezményt.  
 

K. Az előfizetés időtartamának módosítása hatással van a garantált árra, amelyet az 

előfizetésre való eredeti átváltáskor kaptam? 
 

V. A többéves előfizetések kiválasztásakor lehetősége lesz rögzíteni az árat 3 évre, amely 

10%-kal lesz alacsonyabb, mint az ajánlattal eredetileg rögzített ár. 

 
K. Ha most 3 éves időtartamra váltok, továbbra is megkapom az árkedvezményt, amikor 

eljön az ideje a megújításnak? 

 

V. Igen. Elköteleztük magunkat, hogy azon ügyfeleinknek, akik a 3 éves időtartam mellett 
döntenek, folyamatosan biztosítsunk megtakarításokat. 

 

2019 májusától 2020 májusáig ez a megtakarítás 10%. A következő években is 

biztosítunk majd árkedvezményeket, ezek százalékos aránya azonban évről évre 

változhat. Ha a százalékos arány változik, erről előre tájékoztatást adunk.  
 

K. Bármikor átválthatok 3 éves előfizetésre? 

 

V. Nem. A tipikus előfizetésektől eltérően az előfizetésre váltási ajánlat keretében 

beszerzett előfizetések csak a megújítás időpontjában válthatók 3 éves időtartamra.  
 

K. Ha 3 éves előfizetésre váltok, előre ki kell fizetnem a teljes összeget? 

 

V. Igen. Csak akkor részesül a további megtakarításokból és rögzítheti az árat az 

előfizetés időtartamára, ha előre kifizeti a teljes összeget. 
 

K. Ha 3 éves előfizetéssel rendelkezem, lehetséges a későbbiekben rövidebb 

időtartamra váltanom? 

 

V. Igen, a jövőben a megújítás során lehetősége lesz 3 éves előfizetésről 1 éves 
előfizetésre váltani, és továbbra is kihasználni az előfizetésre váltás különleges árait az 1 

éves időtartamra vetítve. Értesítjük, amint ez a lehetőség elérhető.  
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