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Здравейте колеги, 

Бих искал да ви напомня за приближаващия краен срок на валидност на изгодни предложения за обновяване на версиите 

на продукти на Autodesk – 15-07-2012 г.  Предложенията са няколко: 

 

AutoCAD LT 2013 или AutoCAD Inventor LT Suite нов лиценз с  300 Eu* или 200 Eu* отстъпка; 

 

AutoCAD Inventor LT Suite 2013 ъпгрейд от AutoCAD LT с 58%* или 48%* отстъпка; 

 

Обновяване ваш стар лиценз на продукт на Autodesk (практически от всеки продукт стара версия) до новите пакети на 

Autodesk: 

Product Design Suites...    Factory Design Suite... 

Building Design Suite...     Infrastructure Design Suite... 

Plant Design Suite...         AutoCAD Design Suite... 

с 20%* или 10%* отстъпка (или на цена между 35%  и 60% от цената на нов лиценз, в зависимост от версията на вашия 

продукт и с кой пакет го заменяте). 

В новите пакети на Autodesk са обединени няколко (между 5 e 13) програмни продукта, обединени според област на 

приложение и с изгодна цена.  

 

Обновяване ваш стар лиценз на продукт на Autodesk (практически от всеки продукт стара версия) до AutoCAD 

базиран продукт (AutoCAD, , AutoCAD Civil 3D, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD 

Mechanical, AutoCAD Electrical) с 30%* или 20%* отстъпка (или на цена между 35%  и 60% от цената на нов лиценз в 

зависимост от версията на вашия продукт и с кой нов продукт го заменяте). 

 

Проектирайте тримерно – Поръчайте нов лиценз (или обновете ваш стар продукт) AutoCAD Mechanical с абонамент и 

ще получите без допълнително плащане Product Design Suite Standard 2013 (с включени AutoCAD Mechanical, Inventor, 

Sketchbook Designer, Mudbox …). 

 

*От цитираните във всеки от случаите по-горе, различни числа на отстъпки, по-големият размер на отстъпката се отнася за 

случайте когато съответния продукт се поръча с абонамент, а по-малкото число когато се поръча без абонамент. 

Абонаментът на Autodesk ви предоставя редица предимства: 

 безплатно новите версии на продуктите 2014 (през март - април 2013 г.); 

  ползване на “облачни” услуги и продукти предоставяни от Autodesk. Вижте информация за тях на 
https://360.autodesk.com/landing  

 възможност да инсталирате един лиценз на два компютъра – офисен и домашен; 

 директна online поддръжка от Autodesk; 

 възможност да ползвате избрана от вас по-ниска версия – до три версии назад; 

 достъп до абонаментен център на Autodesk, където се публикуват обучителни материали и допълнителни 
програми.  

Можете да поръчате абонамент за една година, за две години (с 5% отстъпка) или за три години (с 10% отстъпка). 

Обновете вашия абонамент сега за да не ви засегне планираното увеличение на цените – вижте по-долу. 

 

И на края една не толкова добра новина: Фирма Autodesk е планирала синхронизиране на ценовата си политика за 

страните членки на ЕС от 1 август 2012.  Това ще доведе до значително увеличение на цените за България.  

 

С уважение и пожелания за успех 

Екипът на КАД Пойнт – Autodesk Silver Partner 
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