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Program Adobe Value Incentive Plan (VIP) pozwala organizacjom wygodnie realizować 
dowolne zakupy licencji na produkty firmy Adobe, wdrażać je i zarządzać nimi w ramach 
członkostwa. Członkowie programu VIP, którzy kupią co najmniej 10 licencji w okresie 
członkostwa, mogą skorzystać z programu VIP Select — wyjątkowej oferty powiązanej 
ze zniżkami w przypadku 3-letniego zobowiązania. 

Zaawansowane planowanie budżetu i oszczędności przez wiele lat — dla wszystkich 
zakupów
Program VIP Select w ramach 3-letniego zobowiązania umożliwia precyzyjne określenie budżetu przy ustalonej 
cenie* na zdefiniowaną liczbę licencji. Masz dostęp do rabatów na wszystkie zakupy w programie VIP w tym 
okresie (do 3 lat po 2 wznowieniach). Istnieje możliwość dodania kolejnych licencji. Jedynym wymaganiem jest 
kontynuowanie bieżącego zobowiązania w pierwotnie ustalonej liczbie.

Dodatkowe rabaty przy 3-letnim 
zobowiązaniu
Dla firm i instytucji rządowych: Zobowiązanie na 3 
lata oznacza jeszcze większy rabat niż w przypadku 
członkostwa rocznego. Gdy członek programu VIP 
Select akceptuje 3-letnie zobowiązanie, jego poziom 
licencji jest konwertowany na jeden z dodatkowych 
rabatów.

Procedura dołączania do programu VIP Select z 3-letnim zobowiązaniem

Rejestracja w programie VIP
Skontaktuj się z kierownikiem ds. współpracy z klientami (przedstawicielem firmy Adobe) albo sprzedawcą 
produktów firmy Adobe. Można jednocześnie zarejestrować się i złożyć pierwsze zamówienie.

Kwalifikacja do programu VIP Select
Zakup 10 licencji — w ramach pojedynczych zamówień lub automatycznych wznowień zliczanych do 
10 licencji w danym okresie — powoduje automatyczne zakwalifikowanie do programu VIP Select.

Zaakceptowanie 3-letniego zobowiązania
Po zakwalifikowaniu się do programu VIP Select otrzymasz wiadomość powitalną z programu VIP 
z ofertą umożliwiającą organizacji zaakceptowanie 3-letniego zobowiązania.

Dodawanie licencji z wyższym rabatem w dowolnej chwili
Kupuj nowe licencje z wyższym poziomem rabatu — zgodnie z zaakceptowanym wcześniej 3-letnim 
zobowiązaniem.

Przykłady umów z 3-letnim zobowiązaniem
Zaakceptowanie 3-letniego zobowiązania oznacza zgodę na korzystanie z określonej liczby licencji, a także wiąże 
się z niższymi cenami. W tym 3-letnim okresie nastąpią dwa (coroczne) wznowienia ustalonej liczby licencji. 
Dwa przykłady:

Przykład A: Firma ma 120 licencji i kwalifikuje się do programu VIP Select. Natychmiast akceptuje 3-letnie 
zobowiązanie i zgadza się na korzystanie z co najmniej 120 licencji w okresie zobowiązania. Nie ma konieczności 
korzystania z licencji dodanych już po zaakceptowaniu umowy.

Przykład B: Wydział instytucji rządowej ma 100 licencji i kwalifikuje się do programu VIP Select. Później dodaje 
20 licencji, akceptuje 3-letnie zobowiązanie i zgadza się na korzystanie z co najmniej 120 licencji w okresie zobowiązania.

Oszczędności dzięki rabatom rozłożonym na kilka lat
3-letnie zobowiązanie dostępne dla członków programu VIP Select
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Więcej informacji:  
http://www.adobe.com/go/
buyingprograms_pl

Skontaktuj się z 
przedstawicielem firmy Adobe 
pod numerem 800-915-9428. 
Można też skontaktować się 
z autoryzowanym sprzedawcą 
produktów firmy Adobe.

* Konkretne ceny zawsze ustalają między sobą członek programu VIP Select i przedstawiciel firmy Adobe albo sprzedawca produktów firmy Adobe.
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