
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 yıllık Autodesk yazılım aboneliği, yazılımınızın fiyatını 3 yıllığına garanti altına 
almanıza ve %10 tasarruf* etmenize olanak tanıyarak en üst düzeyde yatırım getirisi 
elde etmenizi sağlayabilir. 

 
3 yıllık aboneliğin daha iyi bir yatırım olmasının nedenlerinden bazıları şunlardır: 

 
Artırılmış operasyon verimlilikleri 
Çok yıllık abonelikle yenilemeler her üç yılda bir yapılır, böylece: 
§ Yazılım kullanıcıları her yıl tekrarlanan satın alma süreciyle meşgul olmadan 

temel işlerine odaklanabilir. 
§ BT Yöneticileri, lisans yönetimini kolaylaştırarak son kullanıcılarına kesintisiz 

hizmet sunabilir. 
§ Satın Alma Departmanları yıllık yazılım satın alma döngüleriyle ilişkili zaman ve 

maliyetleri azaltabilir. 
 

Öngörülebilir yazılım bütçesi 
3 yıllık abonelikle, fiyat koruması elde ederek abonelik döneminizin tamamı için yazılım 
masraflarınızı öngörülebilir hâle getirirsiniz. 

 
Ek maliyet tasarrufu 
3 yıllık dönem süresiyle abone olduğunuzda %10 tasarrufun tadını çıkarın. Şirketiniz 
önümüzdeki birkaç sene Autodesk yazılımı kullanacaksa tasarruf etmenin bu kolay 
yolu size birçok avantaj sağlayacak. 

 
Yazılımınıza otomatik ve sorunsuz erişim 
Bir abonelikten diğerine geçerken kaza eseri yaşanan aksaklıklarla ilişkili masrafları 
ortadan kaldırarak verimliliği koruyun ve yazılımınızın işletmenize yönelik katkısını 
artırın. 

 
 

* 3 yıllık abonelik tasarrufları, peş peşe 3 adet yıllık abonelik için tavsiye edilen geçerli perakende satış fiyatı ile 
karşılaştırma yapılarak hesaplanır; gerçek fiyat, iş ortağınız tarafından belirlenir. Aboneliğe Geçiş teklifiyle elde edilen çok 
yıllık abonelikler; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya'da her müşteri grubu 
(bağlı kuruluşlar dahil) için 250 lisansla, diğer tüm ülkelerde 100 lisansla sınırlıdır.  
Ayrıntılar için şu adresteki SSS bölümüne bakın: http://www.autodesk.com.tr/maintenance-plan/maintenance-plan-faq 

 
 

Bakım Anlaşmasından Çok Yıllık 
Aboneliğe Geçmek Neden Ticari 
Bakımdan Mantıklıdır? 



Sıkça Sorulan Sorular 
 
S. Yazılımımı halihazırda bakım anlaşmasından aboneliğe geçirdim. Ek tasarruf elde 
etmek için şimdi bu aboneliklerden 3 yıllık aboneliklere geçebilir miyim? 

 
C. Evet. Yenileme zamanında, Aboneliğe Geçiş teklifiyle elde ettiğiniz aboneliklerden 3 yıllık 
aboneliklere geçerek ek tasarruf kazanabilirsiniz. 

 
S. Aboneliklerimin dönem süresini değiştirirsem, aboneliğe ilk geçtiğimde garanti altına 
alınan fiyatlandırma bu durumdan etkilenir mi? 

 
C. Çok yıllık abonelik seçerken fiyatı 3 yıllığına sabitleme avantajına sahip olacaksınız. Bu, 
Aboneliğe Geçiş teklifiyle en başta garanti altına aldığınız fiyattan %10 düşüktür. 

 
S. Şimdi dönem süresi 3 yıl olan bir aboneliğe geçersem, yenileme zamanı geldiğinde 
ek tasarruf elde etmeye devam edecek miyim? 

 
C. Evet. 3 yıllık dönem süresini tercih eden müşterilerimize sürekli olarak tasarruf imkanı 
sunmaya kararlıyız. 

 
Mayıs 2019'dan 2020'ye kadar, tasarrufun oranı %10'dur. Sonraki yıllarda da tasarruf yüzdesi 
teklif edilecektir, ancak bu yüzde yıldan yıla değişebilir. Tasarruf yüzdesinin değişmesi hâlinde 
bu durum önceden iletilecektir. 

 
S. Dilediğim zaman 3 yıllık aboneliğe geçebilir miyim? 

 
C. Hayır. Normal aboneliklerden farklı olarak, Aboneliğe Geçiş teklifiyle elde edilen 
aboneliklerden yalnızca yenileme zamanında 3 yıllık aboneliklere geçilebilir. 

 
S. 3 yıllık aboneliğe geçersem tutarın tamamını peşinen ödemek zorunda mıyım? 

 
C. Evet. Yalnızca tutarın tamamını peşinen ödediğinizde aboneliğinizin dönem süresi boyunca 
ek tasarruf elde edebilir ve fiyatınızı sabitleyebilirsiniz. 

 
S. 3 yıllık aboneliğe sahipsem, daha sonra dönem süresi farklı olan bir aboneliğe 
geçebilir miyim? 

 
C. Evet. Gelecekte, yenileme zamanında, 3 yıllık abonelikten 1 yıllık aboneliğe geçebilecek ve 
1 yıllık fiyata göre belirlenen Aboneliğe Geçiş özel fiyatınızın tadını çıkarmaya devam 
edebileceksiniz. Bu seçenek kullanıma sunulduğunda sizinle iletişime geçeceğiz. 
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