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Value Incentive Plan (VIP) je program společnosti Adobe založený na předplacených 
licencích, který organizacím všech velikostí usnadňuje nákup, nasazení a správu produktů 
Adobe. Členové programu VIP, kteří si v rámci jednoho období předplatného zakoupí 
10 nebo více licencí, mají nárok na exkluzivní členství VIP Select, které teď nabízí možnost 
zlevněného předplatného s tříletým závazkem. 

Umožňuje dlouhodobé plánování rozpočtu a úspory ve více letech – a to u všech nákupů
Program VIP Select s tříletým závazkem umožňuje plánování rozpočtu na více let při stálé ceně* a předem 
určeném počtu licencí. V rámci tohoto období máte nárok na slevy programu VIP u všech nákupů (až po 
dobu 3 let, což se rovná dvěma obnovením). Můžete dokonce i přidávat dodatečné licence – přičemž jich 
nemusíte dlouhodobě udržovat víc, než ke kolika jste se zavázali.

Dodatečné slevy při tříletém závazku
Pro komerční a státní organizace: Závazek na 
3 roky přináší ještě větší slevy než jednoleté 
předplatné. Když členové programu VIP Select 
přijmou tříletý závazek, jejich licence se převede 
na licenci s dodatečnými slevami.

Jak se stát členem programu VIP Select s tříletým závazkem

Zaregistrujte se v programu VIP
Kontaktujte našeho správce účtů – tedy zástupce společnosti Adobe nebo autorizovaného 
prodejce. Svou první objednávku můžete zadat už v průběhu registrace.

Splňte podmínky pro členství v programu VIP Select
Členem programu VIP Select se stanete automaticky po zakoupení 10 licencí – buď v rámci jedné 
objednávky, nebo díky funkci automatického zpětného dohledávání, která pozná, zda jste v rámci 
jednoho období zakoupili celkem 10 licencí.

Přijměte tříletý závazek
Až splníte podmínky programu VIP Select, přijde vám e-mail s uvítáním do programu VIP Select, 
ve kterém vaší organizaci nabídneme tříletý závazek.

Kdykoli můžete přidávat další licence s vyšší slevou
Nové licence pak budete kupovat s větší slevou - odpovídající tříletému závazku, který jste přijali.

Příklady smluv se závazkem na 3 roky
Přijetím tříletého závazku souhlasíte s tím, že budete udržovat určený počet licencí za zlevněnou cenu. 
V rámci tříletého období tento určený počet licencí dvakrát obnovíte. Tady jsou dva příklady:

Příklad A: Společnost má nárok na program VIP Select se 120 licencemi. Okamžitě přijme tříletý závazek 
a souhlasí s tím, že po dobu závazku bude udržovat minimálně 120 licencí. Nemá povinnost udržovat 
případné dodatečné licence, které si přikoupí až po přijetí smlouvy.

Příklad B: Státní úřad má nárok na program VIP Select se 100 licencemi. Později si přikoupí 20 licencí 
a přijme tříletý závazek s tím, že po dobu závazku bude udržovat minimálně 120 licencí.

Ušetřete díky slevám na víceleté licence
Členové programu VIP Select mohou využít tříletý závazek
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Další informace najdete na 
http://www.adobe.com/go/
buyingprograms_cz

Obraťte se na zástupce 
společnosti Adobe na 
800 915 9428. Případně 
kontaktujte autorizovaného 
prodejce společnosti Adobe.

* Konkrétní cenu si vždy domlouvá daný člen programu VIP Select se zástupcem nebo autorizovaným prodejcem společnosti Adobe.
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licencí
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Sleva programu 
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závazkem

10-49 5 % 10 %

50+ 10 % 15 %
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