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Adobe Value Incentive Plan (VIP) är ett prenumerationsbaserat licensprogram som 
underlättar för organisationer i alla storlekar att köpa, driftsätta och hantera Adobe-
produkter. VIP-medlemmar som köper minst tio licenser under en 
prenumerationsperiod kvalificerar sig för VIP Select, vilket innebär tillgång till ett 
kostnadsbesparande alternativ med treårig bindningstid.

Bättre möjligheter till långsiktig budgetering och större besparingar – för alla köp
VIP Select med 3-årsavtal gör det möjlighet att budgetera för flera år tack vare fast pris* för ett visst antal 
licenser. Man har rätt till rabatt på alla VIP-inköp under avtalstiden (upp till tre år genom två förnyelser). 
Det går också att lägga till extra licenser – det är dock enbart det förbestämda antalet som måste behållas 
under hela perioden.

Ytterligare rabatter med 3-årsavtal
För företag och myndigheter: Om ni binder er för 3 år 
får ni ännu större rabatter än med en prenumeration 
på 1 år. VIP Select-medlemmar som godkänner 
3-årsavtalet flyttas till en annan licensgrupp med 
ytterligare rabatter.

Komma igång med VIP Select och 3-årsavtal

Registrera er som VIP
Kontakta en Account Manager – en Adobe-representant eller en Adobe-återförsäljare. Det går att 
registrera sig och göra den första beställningen samtidigt.

Kvalificera er för VIP Select
Ni blir automatiskt behöriga för VIP Select när ni köper tio licenser, antingen vid ett och samma 
tillfälle, eller när den automatiska kontrollen visar att det sammantagna antalet köpta licenser 
under avtalstiden uppgår till tio.

Godkänn 3-årsavtalet
När ni kvalificerat er för VIP Select får ni ett välkomstmejl med ett erbjudande om att godkänna 
3-årsavtalet.

Lägg till licenser på den högre rabattnivån när som helst
Köp nya licenser på den högre rabattnivån, dvs. för de priser som gäller enligt det godkända 
3-årsavtalet.

Exempel på 3-årsavtal
När ni godkänner 3-årsavtalet samtycker ni till att köpa ett visst antal licenser till det rabatterade priset. 
Licenserna förnyas två gånger per år under avtalstiden. Två exempel:

Exempel A: Företag X kvalificerar sig för VIP Select med 120 licenser. Företaget godkänner direkt 
3-årsavtalet och åtar sig att behålla minst 120 licenser under avtalstiden. Det finns ingen skyldighet att 
behålla extra licenser som skaffats efter att avtalet godkändes.

Exempel B: Myndighet Z kvalificerar sig för VIP Select med 100 licenser. Myndigheten lägger senare till 
ytterligare 20 licenser, godkänner 3-årsavtalet och åtar sig att behålla minst 120 licenser under avtalstiden.

Få större rabatt med flerårigt avtal
VIP Select-medlemmar behöriga för 3-årsavtal

För mer information 
http://www.adobe.com/go/
buyingprograms

Ring en Adobe-representant på 
0200-810 329 eller kontakta en 
Adobe-auktoriserad 
återförsäljare av 
utbildningsprogramvaror.

* De specifika priserna görs alltid upp mellan VIP Select-kunden och Adobe-representanten eller -återförsäljaren.
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