
PRZEJDŹ NA SUBSKRYPCJĘ 
Zwiększ wartość oprogramowania dzięki subskrypcji

Klienci posiadający kwalifikujące się produkty z planem obsługi mogą w terminie jego odnowienia 
dokonać zamiany na subskrypcję w obniżonej cenie**

WARTO WIEDZIEĆ

02
NIŻSZE KOSZTY ZA SZYBKĄ DECYZJĘ

>     Im wcześniej przejdziesz na subskrypcję, tym więcej oszczędzisz  
w porównaniu z klientami, którzy pozostaną przy planie obsługi*.

>     Po 7 maja 2019 r. ceny planów obsługi wzrosną o 20%, a zniżka za zamianę 
zmniejszy się o 5%*.

Przed
7 maja 
2019 r.

Po

01
NAJWAŻNIEJSZE ZALETY SUBSKRYPCJI

>      Łatwiejszy dostęp — wygodne korzystanie z innowacyjnych narzędzi, 
technologii i usług dopasowanych do Twoich potrzeb. 

>      Elastyczna kontrola — skuteczniejsze zarządzanie użytkownikami i kosztami 
poprzez zapewnianie zespołom dostępu do właściwych produktów  
i aktualizacji w odpowiednim czasie.

>     Cenne informacje — narzędzia raportowania i funkcje alertów umożliwiają 
analizowanie i ocenianie wykorzystania licencji, wydatków, produktywności 
użytkowników i przyszłych potrzeb w zakresie produktów.

03
ZAMIEŃ I ODNAWIAJ TANIEJ

>  Zamień produkt z planem obsługi na subskrypcję przed 7 maja 2019 r., aby 
korzystać z niższych cen nawet przez 3 lata. 

> Obniżone ceny odnowień do 2028 r. — kontynuuj przedłużanie i korzystaj  
z obniżonej ceny odnowienia - nie więcej wzrostu  niż 5% co drugi rok aż do 
2028**.

> Ciesz się niższymi cenami* niż w przypadku nowej subskrypcji lub 
odnowienia planu obsługi (w większości przypadków) tak długo, jak będziesz 
odnawiać swoją subskrypcję.

04
ROZSZERZONA POMOC TECHNICZNA

> Przechodząc na subskrypcję, zyskujesz wszystko, co masz w planie obsługi, 
a dodatkowo możliwość szybszego i łatwiejszego uzyskania pomocy, jeśli 
będziesz jej potrzebować.

> Teraz możesz bez dodatkowych opłat zaplanować rozmowy ze specjalistą 
pomocy technicznej, aby rozwiązać problemy. 

Dziś 7 maja 
2020 r.

Przejście na subskrypcję Koszt odnowienia planu obsługi

2028



* Ceny, zniżki i spodziewane oszczędności oparto na bieżących sugerowanych cenach detalicznych. Sugerowana cena detaliczna Autodesk nie obejmuje kosztów transportu, manipulacyjnych i podatków 
oraz dotyczy określonego produktu w danym regionie. Sugerowana cena detaliczna Autodesk ma wyłącznie charakter informacyjny i nie musi być podana w walucie lokalnej. Rzeczywista cena detaliczna 
jest określana przez sprzedawcę i jest zależna od zmian kursów walut, które mogą wpłynąć na poziom zniżek i oszczędności. Oferta zależna od udziału sprzedawców. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj 
się ze sprzedawcą. Autodesk nie zapewnia żadnych zniżek działających wstecz w związku z ryzykiem kursowym ani na zakupy za pośrednictwem sprzedawców. 
** Przedłużamy do 2028 roku gwarancję ceny dla klientów, którzy będą kontynuować odnawianie po przejściu na subskrypcję. Specjalna sugerowana cena detaliczna odnowienia dostępna w przypadku 
skorzystania z oferty przejścia na subskrypcję nie wzrośnie o więcej niż 5% w latach 2021, 2023, 2025 i 2027. Sugerowana cena detaliczna za odnowienie nie zmieni się w latach 2022, 2024, 2026 i 
2028. Gwarancja ceny ma zastosowanie wyłącznie do sugerowanej ceny detalicznej stanowisk z planem obsługi zamienionych na subskrypcję w ramach oferty „Przejdź na subskrypcję”. Gwarancja 
ceny jest zależna od dostępności produktu i nie ma zastosowania w przypadku (i) nowych subskrypcji zakupionych przez klienta, (ii) subskrypcji zamienionych (tj. dozwolonych zamian subskrypcji 
jednego produktu na subskrypcję innego produktu) ani (iii) subskrypcji produktów zastępczych lub następczych. Oferta zamiany planu obsługi na subskrypcję jest dostępna w przypadku większości 
programów Autodesk, ale istnieją wyjątki. Aby uzyskać więcej informacji, należy przeczytać Dodatek w dokumencie z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi oferty „Przejdź na subskrypcję”  
(https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/maintenance/maintenance-plan-changes-faq-customer-pl-v6.pdf).
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. © 2018 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niektóre korzyści z subskrypcji mogą być niedostępne w przypadku niektórych produktów lub usług bądź w niektórych językach lub regionach. Programy udostępniane na zasadzie subskrypcji podlegają 
stosownym Warunkom subskrypcji Autodesk lub Warunkom korzystania z usługi Autodesk zamieszczonym pod adresem https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/autodesk-terms-
and-conditions/eng_subscriptionsupport

UŻYWAJ ONLINE LUB OFFLINE10 >  Subskrypcje z dostępem dla jednego i dla wielu użytkowników wymagają połączenia  
z Internetem podczas pierwszego pobierania i instalacji.

>  Po aktywacji oprogramowania i licencji subskrypcje z dostępem dla jednego użytkownika 
wymagają połączenia z Internetem raz na 30 dni, co pozwala na dalsze użytkowanie 
produktu.

08 MASZ PRAWO DO SWOICH DANYCH
>  Twoje dane pozostają Twoją własnością nawet po wygaśnięciu subskrypcji.
>  Wszystkie pliki i dane utworzone w produktach z planem obsługi będą nadal dostępne po 

zamianie na subskrypcję. 
>  Miejsce przechowywania danych (chmura lub urządzenie lokalne) zależy od Ciebie.

09 APLIKACJE KLASYCZNE A APLIKACJE CHMUROWE
>  Objęte subskrypcją aplikacje klasyczne (oraz powiązane dane użytkowników) są zapisywane 

i działają na komputerze lokalnym.
>  Aplikacje chmurowe są uruchamiane w chmurze.

REVIT®

BIM 360TM

06 NIE STRAĆ DOSTĘPU DO SPECJALNYCH ZNIŻEK
>   Aby skorzystać z tej oferty, musisz mieć aktualny plan obsługi.
>   Jeśli pozwolisz, aby wygasł, a następnie zdecydujesz się na subskrypcję programów 

Autodesk, zapłacisz pełną cenę nowej subskrypcji.
>   Chcesz zaczekać z zamianą? Odnów plan obsługi i zdecyduj się później. Tymczasem dalej 

korzystaj z zalet planu obsługi.

Nowa subskrypcja

Plan obsługi

Zamiana na subskrypcję

   05 PRAWA DO KORZYSTANIA Z POPRZEDNICH WERSJI
>  W większości przypadków po przejściu na subskrypcję nadal można używać wersji 

oprogramowania pobranego i aktywowanego w ramach swojego planu obsługi.

>   Będziesz mieć dostęp do poprzednich wersji zgodnie z listą praw do korzystania  
z poprzednich wersji w ramach subskrypcji.

>   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki oferty „Przejdź na subskrypcję”.

07 WYBIERZ ODPOWIEDNI PRODUKT
>  Z tej oferty można skorzystać tylko raz na zamieniany produkt.
>  Jeśli uważasz, że będziesz potrzebować 2 lub większej liczby programów, które są aktualnie 

dostępne w jednej z kolekcji branżowych, rozważ przejście na subskrypcję kolekcji w ramach 
tej oferty, aby osiągnąć największe korzyści i najwyższą wartość.
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