
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzyletnia subskrypcja oprogramowania Autodesk pozwala uzyskać maksymalny zwrot  
z inwestycji dzięki zagwarantowaniu stałej ceny oprogramowania na trzy lata oraz dodatkowej 
zniżce 10%*.  

 
Oto tylko kilka powodów, dla których subskrypcja trzyletnia jest najkorzystniejszą inwestycją: 

 
Zwiększona efektywność operacyjna 
W przypadku subskrypcji wieloletniej odnawianie odbywa się tylko raz na trzy lata, dzięki 
czemu: 
§ Użytkownicy oprogramowania mogą się skoncentrować na swoich podstawowych 

obowiązkach, bez konieczności corocznego odnawiania licencji. 
§ Administratorzy systemów informatycznych mogą zoptymalizować zarządzanie 

licencjami, aby zapewnić użytkownikom nieprzerwaną i niezakłóconą pracę. 
§ Dział zaopatrzenia może oszczędzać czas i pieniądze dzięki wyeliminowaniu 

corocznego cyklu zakupów oprogramowania. 
 

Przewidywalny budżet na oprogramowanie 
Subskrypcji trzyletniej towarzyszy gwarancja ceny, dzięki której koszty oprogramowania w 
całym okresie subskrypcji są dokładnie znane. 

 
Dodatkowe oszczędności 
Wybierając trzyletni okres subskrypcji, możesz zyskać dodatkowe 10% zniżki. Jeśli firma  
i tak planuje w najbliższych latach używać oprogramowania Autodesk, warto skorzystać  
z tego prostego sposobu na dodatkowe oszczędności. 

 
Automatyczny i bezproblemowy dostęp do oprogramowania 
Wyeliminowanie ryzyka związanego z nieplanowanymi przerwami w pracy spowodowanymi 
wygaśnięciem subskrypcji pozwala utrzymywać produktywność pracowników i zwiększać 
korzyści biznesowe z dostępności oprogramowania. 

 
* Oszczędności wynikające z subskrypcji trzyletniej obliczono w porównaniu z aktualną sugerowaną ceną detaliczną 
trzech kolejnych subskrypcji rocznych. Rzeczywistą cenę ustala sprzedawca. Obowiązuje ograniczenie liczby 
stanowisk w subskrypcjach wieloletnich, jaką w ramach oferty przejścia na subskrypcję może nabyć grupa klientów 
(włącznie ze spółkami zależnymi): 250 stanowisk dla klientów z Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, Australii, Nowej 
Zelandii, Korei i Japonii, a 100 stanowisk dla pozostałych klientów. Szczegółowe informacje można znaleźć w 
odpowiedziach na często zadawane pytania na stronie http://www.autodesk.pl/maintenance-plan/maintenance-plan-
faq 

 
 

Korzyści finansowe z przejścia z planu 
obsługi na subskrypcję wieloletnią 



Często zadawane pytania 
 
Pytanie: Mam już subskrypcje oprogramowania przeniesione z planu obsługi. Czy mogę 
je teraz zamienić na subskrypcje trzyletnie, aby uzyskać dodatkową zniżkę? 

 
Odpowiedź: Tak. Podczas odnawiania subskrypcji nabytych w ofercie przejścia na subskrypcję 
można je zamienić na subskrypcje trzyletnie, aby uzyskać dodatkową zniżkę. 

 
Pytanie: Czy zmiana okresu subskrypcji będzie mieć wpływ na moją cenę 
gwarantowaną ustaloną przy początkowym przejściu na subskrypcję? 

 
Odpowiedź: Wybierając subskrypcję wieloletnią, można aż na trzy lata zagwarantować sobie 
cenę o kolejne 10% niższą od ceny ustalonej przy początkowym przejściu na subskrypcję w 
ramach tej oferty. 

 
Pytanie: Czy jeśli teraz zamienię subskrypcję na trzyletnią, to przy odnawianiu nadal 
będę korzystać z dodatkowych oszczędności? 

 
Odpowiedź: Tak. Gwarantujemy utrzymywanie atrakcyjnej zniżki dla klientów wybierających 
subskrypcję trzyletnią. 

 
W okresie od maja 2019 r. do maja 2020 r. zniżka będzie wynosić 10%. W kolejnych latach 
również będzie przysługiwać pewna zniżka procentowa, jednak jej wysokość może być różna 
w różnych latach. Informacje o wszelkich zmianach tej zniżki będą przekazywane  
z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 
Pytanie: Czy mogę zmienić okres subskrypcji na trzyletni w dowolnym momencie? 

 
Odpowiedź: Nie. Subskrypcje nabyte w ramach oferty przejścia na subskrypcję  
(w odróżnieniu od zwykłych subskrypcji) można zamieniać na subskrypcje trzyletnie wyłącznie 
podczas odnawiania. 

 
Pytanie: Czy zmieniając okres subskrypcji na trzyletni, muszę płacić całą cenę z góry? 

 
Odpowiedź: Tak. Uzyskanie dodatkowej zniżki i zagwarantowanie sobie stałej ceny przez cały 
okres subskrypcji jest możliwe tylko pod warunkiem pełnego opłacenia subskrypcji  
z góry. 

 
Pytanie: Czy w przyszłości będę mieć możliwość zmiany okresu subskrypcji z 
trzyletniego na krótszy? 

 
Odpowiedź: Tak, przy odnawianiu subskrypcji będzie w przyszłości możliwa zamiana subskrypcji 
trzyletniej na roczną przy zachowaniu promocyjnych warunków cenowych wynikających z przejścia 
na subskrypcję (z zastosowaniem ceny promocyjnej dla subskrypcji rocznych). O wprowadzeniu tej 
możliwości poinformujemy w odpowiednim czasie. 
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