
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT LÉPJEN KAPCSOLATBA FORGALMAZÓJÁVAL
INFORMÁCIÓK A MEGNEVEZETT FELHASZNÁLÓKRA VALÓ ÁTÁLLÁSRÓL

A megnevezett felhasználókon alapuló 
modell jobban illik napjaink üzleti 
gyakorlataihoz, és egyszerűbbé teszi az 
adminisztrációs feladatokat.

1

Az új csomagok számos adminisztrációs, 
támogatási, irányítási és jelentéskészítési 
lehetőséget biztosítanak, amelyek 
könnyedén vállalkozása méretéhez és 
igényeihez igazíthatók.

2

Láthatja használati adatait, és eldöntheti, 
hogy a jövőben csapatából kinek lesz 
szüksége dedikált, illetve rugalmas 
hozzáférésre.

3

Az 1:1 szoftverhozzáférés biztosítja azt, 
hogy alkalmazottai mindig rendelkezzenek 
az éppen szükséges eszközökkel, elkerülve 
a leállásokat, amikor az összes licenc 
használatban van.

Az 1:1 szoftverhozzáférés biztosítja azt, 
hogy alkalmazottai mindig rendelkezzenek 
az éppen szükséges eszközökkel, elkerülve 
a leállásokat, amikor az összes licenc 
használatban van.

4

Termékenként és verziónként is 
megtekintheti a használati gyakoriságot, 
így optimalizálhatja licencelési költségeit.

5

A jövőben az együttműködési adatok 
elemzésével betekintést nyerhet, hogy 
hogyan tehetné még termelékenyebbé 
csapatát.

6

A sorozatszámok követése helyett 
hatékony, felhőalapú licenckezelési 
megközelítésre térhet át.

7

A standard csomagban elérhető 
kéttényezős hitelesítés, illetve a prémium 
csomagban elérhető egyszeri 
bejelentkezés gondoskodik adatai 
biztonságáról.

8

Költségei hasonlóak maradnak az 
eddigiekhez, de több értéket és 2028-ig* 
folyamatos árkedvezményeket érhet el.

10

BESZÁMÍTÁSI AJÁNLATOK

Ha többfelhasználós előfizetéssel rendelkezik, kizárólag az 
első megújítás során, 2020. augusztus 7-e után, a 
munkahelyek mindegyike két darab megnevezett 
felhasználóhoz kapcsolódó standard előfizetésre váltható 
be a jelenlegihez hasonló áron.

Jelenlegi különálló Maintenance Plan követéssel vagy 
hálózati Maintenance Plan követéssel rendelkező ügyfelek 
esetében 2021. május 7. előtt, az első megújítás alkalmával 
a különálló vagy hálózati Maintenance Plan követéses 
munkaállomások a 2019-es Maintenance Plan követés 
árához hasonló áron, egy darab standard előfizetésre 
válthatók be (különálló hozzáférés beszámítása 
egyfelhasználós hozzáférésre; hálózati hozzáférés 
beszámítása többfelhasználós hozzáférésre). A 
beszámítást követően a hálózati Maintenance Plan 
követéssel rendelkező ügyfelek szintén élhetnek a 
többfelhasználós beszámítási ajánlattal a következő 
megújítás alkalmával, 2020. augusztus 7-től.

9

HA A CSOMAGOK KÖZÉPPONTJÁBAN 
NEM SOROZATSZÁMOK, HANEM 
EMBEREK ÁLLNAK.

FEDEZZE FEL, 
MILYEN LEHETŐSÉGEKET REJT, 

Számunkra Ön nem csak egy sorozatszámot jelent. Ezért szüntetjük meg sorozatszámokon alapuló 
csomagjainkat, és indítjuk el az új, emberekre összpontosítókat. 2020. május 7-től különálló 
Maintenance Plan követéses vagy hálózati Maintenance Plan követéses, 2020. augusztus 7-től 
pedig többfelhasználós előfizetései a jelenlegihez hasonló árakon beszámíthatók.

10 OK, ami miatt a sorozatszámok helyett az emberekre összpontosító csomagjaink jelentik a 
legjobb módját az új lehetőségek felfedezésének.

Ez még csak a kezdet. Sokkal relevánsabb felhasználói élményre, 
hatékonyabb együttműködésre, több építő jellegű információra és 

időtakarékos kényelemre számíthat. Minden ezzel kezdődik: a 
megnevezett felhasználókra való átállással.

Használati feltételek

A teljes használati feltételekért kattintson ide: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings/multi-user-trade-in-offer-terms

AZ AUTODESK FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL, BÁRMELY OKBÓL, SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT VISSZAVONJA, FELFÜGGESSZE VAGY MÓDOSÍTSA A JELEN AJÁNLAT EGY RÉSZÉT VAGY EGÉSZÉT. AZ AUTODESK-SZOFTVEREK ÁRAI VÁLTOZHATNAK, ÉS 
ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐEK LEHETNEK.

*A megújítás Autodesk által ajánlott kiskereskedelmi ára az ezen ajánlaton keresztül beszerzett standard 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. A 3 éves előfizetéssel való megtakarítás 3 egymást követő 1 éves előfizetés Autodesk által ajánlott kiskereskedelmi árához lett viszonyítva.

*A Maintenance Plan követések megújításának jelenlegi ára 2020. augusztus 7-től 20%-kal emelkedni fog. 

Az ajánlat a Maintenance Plan követés és a többfelhasználós előfizetés megújítási időszaka alatt érhető el. Hálózati Maintenance Plan követéssel vagy többfelhasználós előfizetéssel rendelkező ügyfeleink esetében kizárólag az első megújítás során, 2020. augusztus 7-e után, a 
többfelhasználós előfizetések vagy hálózati Maintenance Plan követéses munkahelyek mindegyike két darab megnevezett felhasználóra vonatkozó standard előfizetésre váltható be. A második (és az utáni) megújítás során (az ajánlat időtartama alatt) az Előfizetésre váltási ajánlat 
keretében kedvezményes áron beszerzett többfelhasználós előfizetések vagy a hálózati Maintenance Plan követéses munkahelyek mindegyike egy darab megnevezett felhasználóra érvényes standard előfizetésre számítható be. Az ajánlat nem vonható össze más visszatérítésekkel vagy 
promóciókkal, és azokon a területeken nem érvényes, ahol törvényileg tiltott vagy korlátozott. Az ajánlatra adott használati feltételek vonatkoznak, amelyeket az ajánlat érvényessége előtt közzéteszünk és elérhetővé válnak. Az előfizetési program és annak előnyei eltérhetnek, valamint 
az érvényes használati feltételek és/vagy szolgáltatási feltételek hatálya alá esnek. 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.

A tényleges árak a valutaárfolyam-ingadozás hatásának függvényében változhatnak. Az árakra vonatkozó vállalások kizárólag a Maintenance Plan követésről előfizetésre váltási ajánlat keretében előfizetésre váltott munkahelyekre vonatkoznak. Az árakra vonatkozó vállalások a termékek 
és/vagy ajánlatok elérhetőségétől is függnek, 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.

Az Autodesk a szoftvereket és szolgáltatásokat licenc vagy előfizetés alapján teszi elérhetővé. Az Autodesk-szoftverek és szolgáltatások (beleértve az ingyenes szoftvereket és szolgáltatásokat is) telepítésére, hozzáférésére vagy bármilyen más jellegű felhasználására vonatkozó 
jogosultságok csak az Autodesk által a vonatkozó licenc- vagy szolgáltatási szerződésben foglalt licencelési és szolgáltatási jogosultságokra korlátozódnak, és meg kell felelniük a vonatkozó szerződés minden feltételének. Ha előfizet egy követésre, előfordulhat, hogy az a szolgáltatás 
elérhetőségétől függően egy előre meghatározott díj fizetése ellenében havonta vagy évente automatikusan megújul. Előfordulhat, hogy nem minden előny és vásárlási lehetőség érhető el minden szoftverhez vagy szolgáltatáshoz minden nyelven és/vagy földrajzi területen. A 
felhőalapú szolgáltatások igénybe vételéhez internetkapcsolat szükséges, továbbá vonatkozik rájuk minden, a Szolgáltatási feltételekben rögzített földrajzi korlátozás.

Értékesítési partnereink függetlenül működnek, és szabadon választhatják meg áraikat. Az egyes értékesítési partnerek árai eltérhetnek. A hirdetésben szereplő kedvezmények és megtakarítások a megadott termékekre vonatkozó, Autodesk által ajánlott kiskereskedelmi áron (adó 
nélkül) 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 ügyfél által választott forgalmazó határozza meg, és az árfolyam-ingadozás is hatást 
gyakorol rá 

Az Autodesk, az Autodesk embléma, az AutoCAD LT, a 3ds Max, az ArtCAM, az AutoCAD, a Civil 3D, a FeatureCAM, az Infraworks, az Inventor, az Inventor LT, a Maya, a Maya LT, a MotionBuilder, a Navisworks, a Revit, a Revit LT, a Robot és a Showcase az Autodesk, Inc. és/vagy leányvállalatai 
és/vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett 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.
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