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Уважаеми клиенти, 

Бих искал да ви информирам за промени в политиката на Autodesk за обновяване на версиите на продуктите на 

компанията, които ще бъдат въведени от 1 февруари 2013 г, както и за няколко изгодни предложения валидни до 22 

януари. (Извинявам се, ако вече сте запознати с информацията, но искам да съм сигурен, че ще достигне до всички наши клиенти). 

Информация за промените в правилата за обновяване/upgrade на продуктите: 

 Цена до 22 януари Цена след 1 февруари 

Възможност за обновяване / upgrade 
версии 1, 2 или 3 преди текущата* 

50% от цената на нов лиценз 70% от цената на нов лиценз 

Възможност за обновяване / upgrade на 
4 до 6  версии преди текущата* 

70% от цената на нов лиценз 70% от цената на нов лиценз 

Възможност за обновяване / upgrade на 
версии по-стари от 7  версии преди 
текущата*  

70% от цената на нов лиценз Нов лиценз /100% от цената 

*Текущата версия на продуктите е 2013! 

 Поради промените, притежателите на версии 2012, 2011, 2010, 2009 и версии 2007 ще спестят между 

 40% и 57% от цената, ако обновят версиите (поръчат upgrade) до 22 януари. 

Ще се постараем да позвъним на всеки от вас в следващите дни. 

Не се колебайте да ни потърсите и вие за конкретните условия за upgrade на вашите продукти. 

 

 

Допълнително, до 22 януари са активни следните промоционални кампании: 
 За архитекти, строителни конструктори и проектанти на сградни инсталации, притежаващи лиценз на Revit 

Suite (Architecture, Structure, MEP): 

o До 40% отстъпка от цената на upgrade от Revit Suite до Building Design Suite 

Premium 

Продукт 
Обновяване 

Upgrade от версия 

Стандартна цена на 
обновяване до пакета 

Autodesk Building Design Suite 
Premium 2013 / Еuro 

Цена с отстъпка 
от 40% / Еuro* 

Цена с отстъпка 
от 30% / Еuro 

Revit Architecture Suite,  
Revit Structure Suite,  
Revit MEP Suite 2012, 2011, 2010 3300 1980 2310 

Revit Architecture Suite, 
Revit Structure Suite,  
Revit MEP Suite 2009 и по-стари 4950 2970 3465 

*Цената с отстъпка от 40% важи при закупуване на актуализацията заедно с годишен абонамент. 

 

 300 Еuro по-ниска цена на AutoCAD LT и AutoCAD Inventor LT Suite 

o (отстъпката се превежда директно от Autodesk по сметка на клиента) 

 

 50% до 60% по-ниска цена на upgrade от AutoCAD LT (версии 2013, 2012, 2012, 2010) до 

AutoCAD Inventor LT Suite 2013. 

 

Разгледайте нашите блогове с публикувани статии и обучителни материали за продуктите на Autodesk: 

Архитектура и строителство:    www.aec.cadpoints.com 

Машиностроене:   www.mcad.cadpoints.com 

Инфраструктура:   www.infrastructure.cadpoints.com 

 

 

        С уважение: 

         Юрий Николов 

         Управител КАД Пойнт ЕООД 

http://www.aec.cadpoints.com/
http://www.mcad.cadpoints.com/
http://www.infrastructure.cadpoints.com/

