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VIP-planen (Value Incentive Plan) er et abonnementsbaseret licensprogram, der gør det 
nemt for organisationer i alle størrelser at købe, udrulle og administrere Adobe-
produkter. VIP-medlemmer, der køber 10 eller flere licenser i en abonnementsperiode, 
kvalificerer sig til VIP Select, en eksklusiv funktion, der nu tillader en 
omkostningsbesparende 3-årig bindingsmulighed.

Giver mulighed for omfattende budgettering og flerårige besparelser - på alle køb
VIP Select med 3-årig binding tillader budgettering for flere år til en fast pris* med en defineret 
licensmængde. Du kvalificerer dig til rabat på alle VIP-køb i perioden (op til 3 år, gennem 2 fornyelser). Og du 
kan tilføje trinvise licenser - samtidig med det kun kræver at den forpligtede mængde opretholdes.

Yderligere rabatter med 3-årig binding
For erhvervskunder og offentlige myndigheder: At 
forpligte sig til 3 år udløser en endnu større rabat, end 
de 1-årige abonnementer. Når VIP Select-medlemmer 
accepterer den 3-årige binding, overføres deres 
licenstrin til et med yderligere rabatter.

Sådan kommer du godt i gang med VIP Select med 3-årig binding

Tilmeld dig VIP
Kontakt en kontaktchef - en Adobe-repræsentant eller en Adobe-forhandler. Du kan tilmelde dig 
og afgive din første ordre på samme tid.

Kvalificer dig til VIP Select
Du kvalificerer dig automatisk til VIP Select, når du køber 10 licenser - enten i en enkelt ordre eller via 
automatiseret tilbageblik, der afgør, om du har købt et samlet antal på 10 licenser i løbet af din periode.

Accepter 3-årig binding
Når du har kvalificeret dig til VIP Select, modtager du en “Velkommen til VIP Select” e-mail med et 
tilbud til din organisation om at acceptere 3-årig binding.

Tilføj licenser på det højere rabattrin til hver en tid
Køb nye licenser på det højere rabattrin - den 3-årige bindingspris, du accepterede tidligere.

Eksempler på 3-årige bindingsaftaler
Når du accepterer 3-årig binding, erklærer du dig villig til at opretholde et fast antal licenser - til rabatprisen.
Du fornyr (årligt) to gange i løbet af den 3-årige periode med den fastsatte licensmængde. Her følger to 
eksempler:

Eksempel A: Virksomheden kvalificerer til VIP Select med 120 licenser. De accepterer straks en 3-årig 
binding, hvor de erklærer sig villige til at opretholde minimum 120 licenser i løbet af bindingsperioden. Der 
er ingen forpligtelse til at opretholde trinvise licenser, der er tilføjet efter aftalen er accepteret.

Eksempel B: Den offentlige myndighed kvalificerer til VIP Select med 100 licenser. De tilføjer senere  
20 licenser og accepterer derefter en 3-årig binding, hvor de erklærer sig villige til at opretholde minimum  
120 licenser i løbet af bindingsperioden.

Spar med flerårige rabatpriser
VIP Select-medlemmer kvalificerer til 3-årig binding
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For yderligere oplysninger 
http://www.adobe.com/go/
buyingprograms

Kontakt en Adobe repræsentant 
på 800-915-9428. eller kontakt 
din autoriserede Adobe-
forhandler.

* Specifikke priser fastsættes altid mellem VIP Select-medlemmet og Adobe-repræsentanten eller Adobe-forhandleren.
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