
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI 
O PRZECHODZENIU NA MODEL ZWIĄZANY Z NAZWĄ UŻYTKOWNIKA

Model związany z nazwą użytkownika 
lepiej pasuje do współczesnych procesów 
biznesowych, co pozwala usprawnić 
administrowanie.

1

Nowe plany pozwalają lepiej dostosować 
procesy administracyjne, pomocy 
technicznej, kontroli i raportowania do 
potrzeb i wielkości firmy.

2

Informacje dotyczące faktycznego użycia 
dokładnie pokazują, które osoby w zespole 
będą w przyszłości potrzebować dostępu 
dedykowanego lub elastycznego.

3

Jedna subskrypcja odpowiada jednemu 
użytkownikowi, dzięki czemu każdy 
pracownik ma zawsze zapewniony dostęp 
do potrzebnych narzędzi i nie ma ryzyka, 
że ktoś będzie bezczynnie czekać na 
zwolnienie licencji.

Jedna subskrypcja odpowiada jednemu 
użytkownikowi, dzięki czemu każdy 
pracownik ma zawsze zapewniony dostęp 
do potrzebnych narzędzi i nie ma ryzyka, 
że ktoś będzie bezczynnie czekać na 
zwolnienie licencji.

4

Na podstawie informacji o częstotliwości 
używania poszczególnych produktów 
i wersji można optymalizować koszty 
licencji.

5

W przyszłości będzie można korzystać 
z analiz danych dotyczących współpracy, 
aby odkrywać nowe sposoby podnoszenia 
produktywności zespołu.

6

Dotychczasowe procesy śledzenia 
numerów seryjnych zastępuje wydajna 
platforma chmurowa do zarządzania 
licencjami.

7

Dane projektowe są zawsze bezpieczne 
dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom, 
takim jak uwierzytelnianie 
dwuskładnikowe w planie standardowym 
i logowanie jednokrotne w planie premium.

8

Utrzymaj koszty na poziomie 
porównywalnym z obecnymi wydatkami, 
zyskaj dodatkowe korzyści i ciesz się 
zniżką przy kolejnych odnowieniach aż do 
2028 r.*

10

OFERTY ZAMIANY LICENCJI I SUBSKRYPCJI

W przypadku subskrypcji dla wielu użytkowników można 
wyłącznie w pierwszym terminie odnowienia po 7 sierpnia 
2020 r. zamienić jedno stanowisko na dwie standardowe 
subskrypcje związane z nazwą użytkownika w cenie 
porównywalnej z dotychczasowym kosztem. 

Klienci obecnie posiadający licencje pojedyncze lub 
sieciowe z planem obsługi mogą w pierwszym terminie 
odnowienia przed 7 maja 2021 r. zamienić jedno stanowisko 
z licencji pojedynczej lub sieciowej z planem obsługi na 
jedną subskrypcję standardową w cenie porównywalnej 
z kosztem utrzymania planu obsługi w 2019 r. W przypadku 
licencji pojedynczej przysługuje subskrypcja z dostępem 
dla jednego użytkownika, a w przypadku licencji sieciowej 
subskrypcja z dostępem dla wielu użytkowników. Po 
zamianie stanowisk klienci posiadający licencję sieciową 
z planem obsługi będą również mogli skorzystać z oferty 
zamiany subskrypcji dla wielu użytkowników w najbliższym 
terminie odnowienia po 7 sierpnia 2020 r.

9

JAKIE DAJE PLAN OPARTY NA 
UŻYTKOWNIKACH, A NIE NA 
NUMERACH SERYJNYCH.

POZNAJ 
NOWE MOŻLIWOŚCI, 

Nasi użytkownicy to dla nas więcej niż tylko numery seryjne. Dlatego postanowiliśmy wycofać 
dotychczasowe plany oparte na numerach seryjnych i wprowadzić nowe plany związane z nazwą 
użytkownika. Od 7 maja 2020 r. możliwa będzie zamiana licencji pojedynczych i sieciowych 
z planem obsługi, natomiast od 7 sierpnia 2020 r. będzie można zamieniać subskrypcje dla wielu 
użytkowników — a wszystko to przy utrzymaniu kosztów porównywalnych z obecnymi.

Poznaj 10 POWODÓW, dla których przejście na nowe plany związane z nazwą użytkownika to 
najlepszy sposób na wykorzystanie wszystkich zalet subskrypcji.

To dopiero początek. Na każdym kroku czekają nowe korzyści dla 
użytkowników, takie jak sprawniejsza współpraca, praktyczne analizy 

użytkowania i wygodne funkcje zwiększające efektywność pracy. 
A wszystko zaczyna się od przejścia na plan subskrypcji związanej 

z nazwą użytkownika.

Warunki

Aby poznać wszystkie warunki, kliknij tutaj: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings/multi-user-trade-in-offer-terms

AUTODESK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAKOŃCZENIA, ZAWIESZENIA BĄDŹ ZMIANY DOWOLNEJ CZĘŚCI ZASAD TEJ OFERTY W DOWOLNEJ CHWILI, BEZ POWIADOMIENIA, Z DOWOLNEGO POWODU I WEDLE WŁASNEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA. CENY OPROGRAMOWANIA AUTODESK MOGĄ 
ULEC ZMIANIE I RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU.

* Sugerowana cena detaliczna (SCD) odnowienia subskrypcji standardowych nabytych w tej promocji nie wzrośnie o więcej niż 5% w latach 2021, 2023, 2025 i 2027, natomiast w latach 2022, 2024, 2026 i 2028 pozostanie bez zmian. Oszczędność wynikająca z zakupu subskrypcji trzyletniej 
została obliczona w porównaniu z SCD trzech kolejnych subskrypcji rocznych.

*Po 7 sierpnia 2020 r. obecne ceny odnawiania planów obsługi wzrosną o 20%. 

Z promocji można skorzystać w terminie odnowienia planu obsługi lub subskrypcji dla wielu użytkowników. Klienci posiadający subskrypcję dla wielu użytkowników lub licencję sieciową z planem obsługi mogą wyłącznie przy pierwszym odnowieniu po 7 sierpnia 2020 r. zamienić jedną 
subskrypcję dla wielu użytkowników lub jedno stanowisko z licencji sieciowej na dwie standardowe subskrypcje związane z nazwą użytkownika. Przy drugim i każdym kolejnym odnowieniu w okresie obowiązywania promocji będzie można zamieniać jedną subskrypcję dla wielu 
użytkowników zakupioną w promocji przejścia na subskrypcję lub jedno stanowisko z licencji sieciowej na jedną standardową subskrypcję związaną z nazwą użytkownika. Oferta nie łączy się z innymi rabatami ani promocjami i nie obowiązuje w krajach, w których jest zabroniona lub 
ograniczona prawnie. Oferta podlega szczegółowym warunkom, które zostaną opublikowane i udostępnione przed rozpoczęciem okresu promocji. Programy i korzyści udostępniane w subskrypcji podlegają stosownym warunkom subskrypcji lub warunkom korzystania z usługi. 
Rzeczywista cena detaliczna jest ustalana przez sprzedawcę i może ulegać zmianom w zależności od wahań kursów walut. Autodesk nie zapewnia żadnych zniżek działających wstecz w związku z ryzykiem kursowym ani na zakupy za pośrednictwem sprzedawców. Warunki cenowe są 
zależne od dostępności produktów i ofert.

Rzeczywiste ceny mogą się różnić ze względu na wahania kursów walut. Gwarancja ceny ma zastosowanie wyłącznie do stanowisk przeniesionych z planu obsługi na subskrypcję w ramach oferty przejścia na subskrypcję. Gwarancja ceny jest zależna od dostępności produktu lub oferty 
i nie ma zastosowania w przypadku nowych subskrypcji zakupionych przez klienta, subskrypcji zamienionych (tj. dozwolonych zamian subskrypcji jednego produktu na subskrypcję innego produktu) ani subskrypcji produktów zastępczych lub następczych.

Autodesk udostępnia oprogramowanie i usługi w modelach licencyjnym i subskrypcyjnym. Prawa do instalacji, dostępu lub innego użytkowania oprogramowania i usług Autodesk (w tym bezpłatnych programów i usług) ograniczają się do praw licencyjnych i uprawnień do usług wyraźnie 
przyznanych przez Autodesk w odpowiedniej umowie licencyjnej lub usługowej oraz zależą od wyrażenia zgody na wszystkie warunki takiej umowy. Subskrypcja może być automatycznie odnawiana za ustaloną opłatą, pobieraną co miesiąc lub co rok zależnie od dostępności. Niektóre 
korzyści i opcje zakupu mogą być niedostępne w przypadku pewnych programów lub usług w określonych krajach lub regionach.   Dostęp do usług w chmurze wymaga połączenia z Internetem i podlega wszelkim ograniczeniom regionalnym przedstawionym w Warunkach korzystania 
z usługi.

Partnerzy handlowi są niezależnymi podmiotami i mogą ustalać własne ceny. Ceny u poszczególnych partnerów handlowych mogą się różnić. Prezentowane zniżki i oszczędności bazują na sugerowanej przez Autodesk cenie detalicznej (SCD) wybranego produktu (bez podatku). 
Sugerowana cena detaliczna Autodesk ma wyłącznie charakter informacyjny i nie musi być podana w walucie lokalnej. Rzeczywista cena detaliczna jest ustalana przez sprzedawcę wybranego przez klienta i może ulegać zmianom w zależności od wahań kursów walut. 
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