
Aboneliğe Geçiş Teklifi, bakım anlaşması kapsamında olan uygun ürünlere sahip müşterilere 
yenileme döneminde indirimli bir fiyatla aboneliğe geçiş fırsatı sunuyor.

BİLMENİZ GEREKEN

02
TEKLİF 6 MAYIS 2020 TARİHİNDE SONA ERİYOR

> Bir sonraki yenileme döneminiz, Aboneliğe Geçiş teklifiyle 
sunulan indirimlerden yararlanmak için son şansınız olacak.

> 3 yıllık bir abonelik seçtiğinizde ek %10 indirim daha 
kazanarak yatırımınızdan en yüksek kazancı elde edersiniz.*

01
ABONELİĞİN BAŞLICA AVANTAJLARI

> Daha Geniş Erişim: İhtiyaçlarınıza uygun araçlar, teknolojiler ve 
hizmetlerdeki en son yeniliklere kapsamlı erişim elde edin.

> Esnek Kontrol: Doğru ürün ve güncellemelere ekibiniz ihtiyaç 
duyduğu anda erişim sağlayarak kullanıcıları ve maliyetleri daha iyi 
şekilde yönetin.

> Değerli Bakış Açıları: Ürün kullanımlarını, harcamaları, verimlilik 
durumunu ve gelecekteki ihtiyaçlarınızı raporlama araçları ve 
uyarılarıyla değerlendirip analiz edin.

03
ABONELİĞE GEÇEREK İNDİRİMLERDEN DAHA UZUN SÜRE BOYUNCA 
YARARLANIN

> 2028'e Kadar Geçerli Yenileme Fiyatlandırma Kılavuzu: 
2028'e kadar iki yılda bir en fazla %5 oranında artışla 
yenilemeye devam ederken indirimli yenileme fiyatının tadını 
çıkarın

> Aboneliğinizi yenilemeye devam ettiğiniz sürece yeni 
bir aboneliğin ya da (çoğu durumda) bakım anlaşması 
yenilemenin maliyetinden daha düşük fiyatlardan* 
yararlanmaya devam edin.

04
GELİŞTİRİLMİŞ TEKNİK DESTEK

> Aboneliğe geçerek, bakım anlaşmasındayken sahip olduğunuz tüm 
harika avantajları elde etmenin yanı sıra ihtiyaç duyduğunuzda daha 
da hızlı ve kolay bir şekilde yardım alma fırsatına da erişirsiniz.

> Artık herhangi bir ek ücret ödemeden teknik destek uzmanlarıyla 
telefon görüşmeleri ayarlayabilir, sorunları çözme konusunda onlardan 
yardım alabilirsiniz.

2028

Teklif 6 Mayıs 2020 tarihinde sona eriyor!
Bu özel progdan yararlanma şansınız bu yıl sona eriyor.

ABONELİĞE GEÇİŞ YAPIN 
Aboneliğe geçerek daha fazla değer elde edin

HEMEN 
HAREKETE 

GEÇİN!

BAŞLICA 10 KONU



* 3 yıllık abonelik tasarrufları, peş peşe 3 adet yıllık abonelik için Autodesk Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı (SRP) ile karşılaştırma yapılarak hesaplanır. Aboneliğe Geçiş teklifi 
aracılığıyla elde edilen çok yıllık abonelikler; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda, Kore ve Japonya'da her müşteri grubu (bağlı kuruluşlar dahil) için 250 lisansla, diğer tüm 
ülkelerde 100 lisansla sınırlıdır.
Abonelik programı ve avantajları değişiklik gösterebilir ve geçerli hüküm ve koşullara ve/veya hizmet şartlarına tabidir. Fiyatlandırma ve hesaplamalar Autodesk'in mevcut bölgesel 
Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatlarına (SRP) dayalıdır. SRP yalnızca referans amaçlı kullanılır ve yerel para biriminde olmayabilir. Gerçek perakende satış fiyatı, iş ortağınız tarafından 
belirlenir ve döviz kurundaki dalgalanmalara tabidir. Döviz kuru riski nedeniyle geriye dönük indirim sağlamak veya iş ortakları üzerinden yapılan alışverişler Autodesk'in yükümlülüğünde 
değildir. Fiyatlandırma, ürünün/teklifin bulunabilirlik durumuna bağlıdır ve şunlar için geçerli değildir: müşterinin satın aldığı yeni abonelikler, geçiş yapılan abonelikler (yani bir ürünün 
aboneliğinden başka bir ürünün aboneliğine yapılan izinli geçişler) ya da ikame veya ardıl abonelik ürünleri ya da teklifleri. Bu teklifle edinilen yenileme SRP'si 2021, 2023, 2025 ve 2027'de 
en fazla %5 oranında artacak; 2022, 2024, 2026 ve 2028'de hiçbir değişiklik göstermeyecektir. 
Autodesk ve Autodesk logosu Autodesk, Inc. şirketinin ve/veya yan kuruluşlarının ve/veya iştiraklerinin ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Diğer marka adları, ürün 
adları veya ticari markalar, sahiplerine aittir. Autodesk, haber vermeksizin herhangi bir zamanda ürün ve hizmet tekliflerini ve özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar ve bu belgede 
ortaya çıkabilecek baskı veya grafik hatalarından sorumlu değildir.  © 2019 Autodesk, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand 
names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time 
without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.

ÇEVRİMİÇİ VEYA ÇEVRİMDIŞI KULLANIM10 > Tek kullanıcı ve çoklu kullanıcı erişimli abonelikler için başlangıçtaki indirme 
ve kurulum işlemleri sırasında internet bağlantısı gerekir.

> Yazılım ve lisans aktivasyonu tamamlandıktan sonra, tek kullanıcı erişimli 
aboneliklerde ürünü kullanmaya devam etmek için yalnızca 30 günde bir 
internet bağlantısı olması yeterlidir.

08 VERİLERİNİZ SİZE AİT
> Verileriniz, aboneliğinizin süresi dolduktan sonra bile size ait olarak kalır.
> Bakım anlaşması kapsamındaki ürünler kullanılarak oluşturulmuş olan tüm 

dosya ve veriler, aboneliğe geçiş yaptıktan sonra da kullanımınıza açık olarak 
kalır.

> Verilerinizin bulutta mı, yoksa yerel makinenizde mi depolanacağına siz karar 
verirsiniz.

09
MASAÜSTÜ UYGULAMALARI VE BULUT TABANLI UYGULAMALAR

> Abonelik kapsamındaki masaüstü uygulamaları (ve ilgili kullanıcı verileri) 
yerel makinenizde depolanmaya devam eder.

> Bulut hizmeti uygulamaları bulutta çalıştırılır.

REVIT®

BIM 360TM

06 ÖZEL FİYATLANDIRMA AVANTAJINI KAÇIRMAYIN
> Bu tekliften yararlanabilmek için mevcut bir bakım anlaşmanızın bulunması 

gerekmektedir.
> Bakım anlaşmanızın süresi dolduktan sonra Autodesk ürünlerine abone olmaya 

karar verirseniz yeni bir abonelik için tam fiyat ödemek zorunda kalırsınız.
> Bu teklif kapsamında aboneliğe kayda değer bir indirimle geçmek için bu son 

şansınız.

   05 ÖNCEKİ SÜRÜMLERİ KULLANIM HAKLARI
> Çoğu durumda aboneliğe geçişten sonra da bakım anlaşmanız dahilinde 

indirilen ve etkinleştirilen yazılım sürümlerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

> Eski sürümlere Abonelik Önceki Sürümü Kullanım Hakları Uygunluk Listesi 
uyarınca erişebilirsiniz.

> Daha fazla bilgi için Aboneliğe Geçiş Hüküm ve Koşulları'na göz atın.

07 ABONELİĞE GEÇİŞ YOLUNUZU AKILLICA SEÇİN
> Bu teklif, aboneliğe geçirilen ürün başına bir defa geçerlidir.
> Aboneliğe geçerken doğru ürünü seçtiğinize emin olun.
> An itibarıyla sektörel çözüm paketlerinden birinde bulunan 2 ya da daha fazla 

ürüne ihtiyaç duyacağınızı düşünüyorsanız bu teklifle bir sektörel çözüm 
paketine geçiş yaparak en yüksek indirimleri ve değeri elde edersiniz.
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