
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Díky tříletému předplatnému na software Autodesk můžete získat tu nejlepší návratnost 
investic, protože vám zaručí cenu za software na tři roky a také další 10% slevu*.  

 
Dále je uvedeno několik důvodů, proč je tříleté předplatné lepší investicí: 

 
Lepší provozní účinnost 
Díky víceletému předplatnému probíhá obnovení každé tři roky, takže: 
§ Uživatelé softwaru se nemusí soustředit na řešení každoročního procesu nákupu, ale 

pouze na svou primární práci. 
§ Správci IT mohou optimalizovat správu licencí, aby mohli jejich koncoví uživatelé řádně 

fungovat. 
§ Oddělení nákupu může snížit čas a náklady související s ročními cykly nákupu 

softwaru. 
 

Předvídatelné rozpočtování softwaru 
Díky tříletému předplatnému můžete získat záruku ceny. Náklady na software budou proto 
předvídatelné po celou dobu platnosti předplatného. 

 
Další úspora nákladů 
Užijte si 10% slevu při pořízení předplatného na tři roky. Pokud víte, že bude vaše společnost 
v nadcházejících letech používat software Autodesk, využijte tuto snadnou možnost, jak 
ušetřit. 

 
Automatický a bezstarostný přístup k softwaru 
Chraňte své výstupy a zvyšte přínos softwaru na vašem podnikání eliminací nákladů 
souvisejících s náhodnými prostoji mezi předplatnými. 

 
 

* Úspora tříletého předplatného je porovnána s aktuální navrhovanou koncovou cenou tří po sobě jdoucích ročních 
předplatných. Skutečnou cenu určuje prodejce. 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.  
Podrobnosti naleznete v nejčastějších dotazech v dokumentu http://www.autodesk.cz/maintenance-plan/maintenance-
plan-faq 

 
 

Proč je přechod z plánu údržby na 
víceleté předplatné v obchodním smyslu 
výhodný 



Nejčastější dotazy 
 
Otázka: Již jsem provedl/a přechod softwaru z plánu údržby na předplatné – mohu nyní 
tato předplatná převést na tříleté období, abych získal/a další slevu? 

 
Odpověď: Ano. Ve chvíli obnovení můžete převést předplatná získaná prostřednictvím nabídky 
přechodu na předplatné na tříletá období, a získat tak další slevu. 

 
Otázka: Bude mít změna délky předplatného vliv na zajištěnou cenu, kterou jsem 
získal/a při původním přechodu na předplatné? 

 
Odpověď: Při volbě víceletého předplatného získáte výhodu zajištění pevné ceny na dobu tří 
let, což je o 10 % nižší cena, než jakou jste si původně zajistili prostřednictvím této nabídky. 

 
Otázka: Pokud přejdu na tříleté období teď, budu nadále získávat další slevy ve chvíli 
obnovení? 

 
Odpověď: Ano. Zavazujeme se nadále poskytovat slevy zákazníkům, kteří si zvolí tříleté 
období. 

 
Od května 2019 do roku 2020 je sleva 10 %. Pro následující roky budeme nabízet další slevy v 
procentech, ale jejich velikost se může rok od roku lišit. Pokud se procentuální hodnota slevy 
změní, budeme vás o tom předem informovat. 

 
Otázka: Mohu na tříleté předplatné přejít kdykoli? 

 
Odpověď: Ne. Na rozdíl od typických předplatných lze s předplatnými získanými 
prostřednictvím nabídky přechodu na předplatné přejít na tříleté období pouze ve chvíli 
obnovení. 

 
Otázka: Pokud přejdu na tříleté předplatné, musím zaplatit celou částku předem? 

 
Odpověď: Ano. Další slevu a zajištění ceny na dobu platnosti předplatného získáte pouze 
tehdy, když zaplatíte celou částku předem. 

 
Otázka: Pokud mám tříleté předplatné, mohu později přejít na kratší období? 

 
Odpověď: Ano, v budoucnosti budete ve chvíli obnovení moci přejít z tříletého na roční 
předplatné a přesto si užívat speciální ceny přechodu na předplatné s roční sazbou. Jakmile 
bude tato možnost dostupná, budeme vás informovat. 
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