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CorelDRAW Graphics Suite CorelSure
Maintenance - 1 rok (WINDOWS) plan uaktualnień - Odnowienie
serwisu - EDU
Cena brutto

153,75 zł

Cena netto

125,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24h - dni robocze

Numer katalogowy

LCCDGSMLMNA11

Kod producenta

LCCDGSMLMNA11

Producent

Corel

Opis produktu
CorelDRAW Graphics Suite CorelSure Maintenance 1 rok ( Windows) - plan uaktualnień

- UWAGA: dla klientów EDU odnawiających serwis

Plan Uaktualnień to gwarancja uaktualnienia programu CorelDraw do kolejnej wersji. W chwili premiery nowej wersji oprogramowania CorelDRAW, otrzymasz ją
całkowicie za darmo w okresie ważności serwisu

CorelSure Maintenance.

Czym jest program mechanizmu uaktualnień (CorelSure

Maintenance)

?

Program mechanizmu uaktualnień to opcja zapewniająca nieustanne posiadanie najnowszej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite za ułamkową część kosztów,
które użytkownik poniósłby przy nieustannym płaceniu za aktualizację lub subskrypcję oprogramowania.
Program mechanizmu uaktualnień gwarantuje, że użytkownik zawsze będzie korzystał z najnowszej wersji programu CorelDRAW Graphics Suite.
W odróżnieniu od subskrypcji, jeśli użytkownik nie zdecyduje się na kontynuowanie Programu Mechanizmu Uaktualnień, może zachować na zawsze najnowszą
zainstalowaną wersję oprogramowania.

Kto może wykupić program mechanizmu uaktualnień (CorelSure

Maintenance)?

Program mechanizmu uaktualnień może wykupić każdy posiadacz pełnej wersji lub uaktualnionej wersji pudełkowej albo elektronicznej wersji do pobrania pakietu
CorelDRAW Graphics Suite 2020, jednak albo w momencie dokonywania zakupu łącznie z licencją podstawową, albo maksymalnie do 30 dni od daty zakupu licencji
bazowej.

3 najważniejsze powody, aby klienci dodawali program mechanizmu uaktualnień:

1. Jedna niewysoka, roczna płatność zapewniająca dostęp do najnowszej wersji, gdy tylko zostanie wprowadzona na rynek
2. Program mechanizmu uaktualnień kosztuje 50% mniej niż bieżący koszt uaktualnienia
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3. Pełna obsługa najnowszych systemów operacyjnych, urządzeń oraz technologii

PLUS! Klienci mogą korzystać z najnowszej zainstalowanej wersji oprogramowania, nawet jeśli zaprzestaną odnawiania programu mechanizmu
uaktualnień.

Uwaga! Zasady zakupu Upgrade Protection dla kupujących plan uaktualnień po raz pierwszy!
Subskrypcję roczną CorelSure Maintenance można dokupić wyłącznie po raz pierwszy razem do:

- nowej wieczystej licencji CorelDRAW Graphics Suite 2021 (box lub licencja elektroniczna)

!Plan uaktualnień po raz pierwszy należy zakupić RAZEM z programami wymienionymi powyżej!

Jeżeli klient chciałby dokupić plan uaktualnień do posiadanej licencji programu CorelDraw GS 2021 - ma na to czas do 30 dni od daty zakupu licencji
bazowej programu CorelDraw GS 2021. Podczas składania zamówienia musi dołączyć skan dokumentu zakupu licencji czasowej z datą oraz klucz aktualnie
posiadanej licencji 2021.
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