
Przez ograniczony czas użytkownicy końcowi mogą skorzystać z kredytu 0% 
na 36 miesięcy, jeśli spełnią określone wymagania związane z wybranymi 
subskrypcjami określonych programów Autodesk.  
Dzięki tej ofercie kwalifikujący się klienci mogą:  

• korzystać z najnowszego oprogramowania Autodesk, ograniczając 
wpływ na przepływ gotówki; 

• zwiększyć siłę nabywczą przy niskich ratach; 
• rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami przy minimalnym wzroście 

miesięcznych płatności.  
  

PRZEDŁUŻENIE OFERTY FINANSOWANIA 
 
Wprowadzona 10 grudnia 2018 r. Oferta finansowania 0% Autodesk na IV kw. 
FY19 została przedłużona do 20 marca 2019 r. włącznie (Przedłużona oferta 
finansowania 0% Autodesk). Zapoznaj się z poniższymi warunkami i sprawdź, 
czy możesz skorzystać z oferty.  
 
KWALIFIKUJĄCY SIĘ UCZESTNICY  
Wprowadzona 10 grudnia 2018 r. Oferta finansowania 0% Autodesk na IV kw. 
FY19 została przedłużona na okres od 26 stycznia 2019 r. do 20 marca 2019 r. 
włącznie lub do alokacji funduszy udostępnionych przez Autodesk 
preferowanemu Partnerowi w zakresie finansowania (BNP Paribas Leasing 
Solutions lub BPLG) (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej) wedle uznania 
Autodesk. Ta oferta umożliwia zakup wyznaczonych subskrypcji zdefiniowanego 
Oprogramowania Autodesk za pośrednictwem uczestniczących Sprzedawców 
Autodesk  
w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii (zgodnie  
z dodatkowymi, krajowymi regulacjami bankowymi) oraz zależy od zgody BPLG 
na udzielenie kredytu, przy czym konieczne jest zawarcie osobnej umowy  
o finansowaniu z BPLG, a oferta jest nieważna, jeśli jest niedozwolona lub 
ograniczona przez prawo. Obecną Przedłużoną ofertą finansowania 0% 
Autodesk są również objęte wszystkie wnioski kredytowe złożone w ramach 
Oferty finansowania 0% Autodesk na IV kw. FY19 i niezatwierdzone przed 
26 stycznia 2019 r. (o ile spełniają odpowiednie warunki). 
  
Minimalna wartość transakcji umożliwiająca skorzystanie z kredytu 0% na 
36 miesięcy to 10 000 EUR (lub równoważna kwota w innej walucie), co dotyczy 
nowych, 3-letnich subskrypcji. Maksymalna wartość transakcji to 500 000 EUR 
(lub równoważna kwota w innej walucie). Kwalifikujące się zakupy mogą 
obejmować jedynie nowe, 3-letnie subskrypcje i produkty chmurowe Autodesk. 
Do skorzystania z tej oferty nie kwalifikują odnowienia subskrypcji, zamiany 
planów obsługi na subskrypcje (M2S) lub podobne promocje ani odnowienia 
planów obsługi. Oferta nie obejmuje usług konsultingowych, szkoleń i usług 
partnerskich ani innych powiązanych zakupów. Z oferty nie mogą skorzystać 
Nazwani klienci Autodesk. 

Aby uzyskać więcej informacji o kryteriach Oferty, należy skontaktować się 
ze sprzedawcą Autodesk uczestniczącym w promocji. 
 
 
INNE OFERTY  
Przedłużonej oferty finansowania 0% Autodesk nie można łączyć z żadnymi 
innymi ofertami ani promocjami Autodesk. Klienci, którzy nie mogą 
skorzystać z tej oferty, mogą kwalifikować się do udziału w innych 
promocjach (zależnie od ich warunków). 
 
 
 
PARTNERZY FINANSOWI UCZESTNICZĄCY W PROMOCJI  
 
BNP Paribas Leasing Solutions  
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą 
Autodesk uczestniczącym w promocji. 

 
 
WARUNKI FINANSOWANIA  
W ramach tego programu Autodesk oferuje promocyjny kredyt 0% na 36 
miesięcy udzielany przez autoryzowanego Partnera w zakresie 
finansowania.  
  
OGRANICZENIA  
AUTODESK ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAKOŃCZENIA, 
ZAWIESZENIA BĄDŹ ZMIANY CZĘŚCI LUB WSZYSTKICH ZASAD TEJ 
PROMOCJI W DOWOLNEJ CHWILI BEZ POWIADOMIENIA,  
Z DOWOLNEGO POWODU I WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA. CENY 
OPROGRAMOWANIA AUTODESK MOGĄ ULEC ZMIANIE.  
  
Oferta zależna od udziału sprzedawców. Sprzedawcy są niezależni i mogą 
ustalać własne ceny. Ceny u poszczególnych sprzedawców mogą się 
różnić.  
  
Aby można było skorzystać z oferty finansowania, wszystkie wnioski 
kredytowe muszą zostać przesłane i zatwierdzone przez partnera  
w zakresie finansowania do godziny 12:00 czasu 
środkowoeuropejskiego 20 marca 2019 r. Klient musi odebrać 
finansowane Oprogramowanie Autodesk do 26 marca 2019 r. Autodesk 
zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia po 
stronie sprzedawców lub Partnerów w zakresie finansowania związane  
z przetwarzaniem przez nich wniosku kredytowego klienta i powiązanych 
dokumentów.
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