
Többfelhasználós beszámítási üzleti ajánlati feltételek 

 

 

I. Bevezetés 

A jelen többfelhasználós beszámítási üzleti ajánlati feltételek (a továbbiakban az „Ajánlati feltételek”) azt 
a feltételhez kötött ajánlatot szabályozzák, amely alapján a többfelhasználós előfizetéssel vagy 
a karbantartási csomagokra szóló, hálózati örökös licenccel rendelkező ügyfelek jogosultak a meglévő, 
a feltételeknek megfelelő ajánlataikat a feltételeknek megfelelő, meglévő ajánlati munkahelyenkénti egy 
vagy két egyfelhasználós előfizetésbe beszámíttatni. A jelen Ajánlati feltételek kizárólag az itt ismertetett 
üzleti ajánlat tárgyára vonatkoznak. Az Ön meglévő többfelhasználós előfizetései és/vagy karbantartási 
ajánlatai továbbra is a rájuk vonatkozó szerződési feltételek hatálya alá tartoznak. A jelen Ajánlati 
feltételekben alkalmazott, de meg nem határozott, nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése megegyezik az 
alább hivatkozott Felhasználási feltételek szerint meghatározott jelentésükkel, és az Ön új egyfelhasználós 
előfizetései ugyanígy azon feltételek hatálya alá tartoznak. 

Felhasználási feltételek: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/hu/general-terms 

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen Ajánlati feltételek három különálló útvonalat tartalmaznak – egyet-egyet 
mindegyik ajánlattípusra vonatkozóan –, amelyek mindegyike a többiétől kissé eltérő követelményekkel, 
feltételekkel és korlátozásokkal rendelkezik. Figyelmesen olvassa el az itt közölteket, hogy biztosan 
megértse, melyik útvonal(ak) vonatkozik (vonatkoznak) Önre. 

 

II. Definíciók 

Megfelelő ajánlattípusok. Megfelelő ajánlattípus az az Autodesk-ajánlattípus, amely megfelel a jelen 
Ajánlati feltételek hatálya alá tartozó [Többfelhasználós beszámítási ajánlatban] való részvétel 
feltételeinek. A Megfelelő ajánlattípusok közé tartozik (i) a normál Autodesk többfelhasználós előfizetés 
(a továbbiakban mint „Normál többfelhasználós előfizetés”), (ii) az Előfizetésre váltást lehetővé tevő 
ajánlat alapján beszerzett Autodesk többfelhasználós előfizetés (a továbbiakban mint „Előfizetésre váltást 
lehetővé tevő többfelhasználós előfizetés”) és (iii) az örökös licenc alapján licencelt, aktív karbantartási 
tervvel rendelkező Autodesk-szoftver, amelynek Licenctípusa lehetővé teszi a Hálózatalapú használatot, 
és amely esetében az utóbbi két nagy kezdőbetűs kifejezés (Licenctípus és Hálózatalapú használat) 
a vonatkozó Licenc- és szolgáltatási szerződésben meghatározott jelentéssel bír (a továbbiakban „Hálózati 
karbantartás”). 

Az Autodesk-termékek aktuális és korábbi verzióinak Autodesk Licenc- és szolgáltatási szerződései itt találhatók: 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements-legacy 

Az Előfizetésre váltás szerződési feltételei itt találhatók: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-
trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions 
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Megfelelő ajánlat. Az Ön tulajdonában lévő egyes Normál többfelhasználós előfizetések vagy az Előfizetésre 
váltást lehetővé tevő többfelhasználós előfizetés, illetve Hálózati karbantartási örökös licenc és a kapcsolódó 
karbantartási csomag. 

Új ajánlat. Az Új ajánlat az az egyfelhasználós előfizetés, amelyet Ön a Megfelelő ajánlat beszámításáért 
cserébe kap. 

Érvényes beszámítási útvonalak. Érvényes beszámítási útvonal a Megfelelő ajánlatról az új, engedélyezett 
Új ajánlatra váltás.  

Példa: ha az AEC Collection szolgáltatásra szóló, 10 munkahelyes, Előfizetésre váltást lehetővé tevő 
többfelhasználós előfizetésből álló Megfelelő ajánlattal rendelkezik, és elérkezett a Megfelelő megújítási 
nap, a Többfelhasználós beszámítási üzleti ajánlat lehetővé teszi az Ön számára, hogy mindegyik 
többfelhasználós munkahelyet az AEC Collection szolgáltatásra szóló 2, az Előfizetésre váltást lehetővé 
tevő, egyfelhasználós előfizetésre cserélje. Az Üzleti ajánlat nem teszi lehetővé, hogy az AutoCAD 
esetében 1-ért 2-t alapon váltson az Előfizetésre váltást lehetővé tevő, egyfelhasználós előfizetésre. Az 
AEC Collection–AutoCAD-váltás nem érvényes beszámítási útvonal. 

Ajánlatkezdeti dátum. Az a nap, amikor az Autodesk bejelentette, hogy a Többfelhasználós beszámítási 
üzleti ajánlat készen áll az ügyletek megkezdéséhez; 2020. augusztus 7. A COVID–19-járvány okozta krízis 
hatásai miatt az Autodesk – hogy elősegítse a Jogosult felhasználók közötti fizikai távolság megtartását – 
fenntartja a jogot, hogy a Többfelhasználós beszámítási üzleti ajánlatot szelektív módon, kivételes alapon, 
az Ajánlatkezdeti dátum előtt elérhetővé tegye olyan további korlátozások, feltételek és megkötések 
alapján, amelyeket akkor közöl majd a feltételeknek megfelelő ügyfelekkel, amikor a kivétel alkalmazására 
sor kerül. 

Megfelelő megújítási dátum. A Megfelelő megújítási dátum (csak) a Megfelelő ajánlatra vonatkozó 
Ajánlatkezdeti dátumra eső vagy azt követő első megújítási dátum. Az Ajánlatkezdeti dátumot követő első 
megújítási dátum utáni megújítási dátumok „Nem megfelelő megújítási dátumnak” minősülnek. Ha 
a Megfelelő megújítási dátum napján fogadja el a Többfelhasználós beszámítási üzleti ajánlatot, akkor 
jogosult az Egyért kettőt ajánlati kedvezményre. Ha az ajánlatot bármelyik ezt követő, Nem megfelelő 
megújítási dátumon fogadja el, akkor nem kapja meg az Egyért kettőt kedvezményt, de jogosult lehet az 
Egyért egyet ajánlati kedvezményre, ha az a Nem megfelelő megújítási dátum napján még rendelkezésre 
áll. Tegyük fel például, hogy a Megfelelő ajánlata az AutoCAD-re szóló, 1 éves, 10 munkahelyes, 
Előfizetésre váltást lehetővé tevő többfelhasználós előfizetést tartalmaz. Ezt az előfizetést 2019. 
szeptember 10-én vásárolta. Ennek az előfizetésnek a Megfelelő megújítási dátuma a 2020. augusztus 7-i 
Ajánlatkezdeti dátum utáni első megújítási dátum napja lesz. Ebben az esetben 2020. szeptember 10. Ha 
a 2020. szeptember 10-i megújításkor NEM fogadja el a Többfelhasználós beszámítási ajánlatot, akkor 
a kérdéses előfizetés a továbbiakban nem lesz jogosult az Egyért kettőt ajánlati kedvezményre, az azt 
követő megújításokkor pedig előfordulhat, hogy csak az Egyért egyet ajánlati kedvezményre lesz jogosult, 
ha az akkor éppen szerepel az Autodesk kínálatában.  

Egyért kettőt ajánlati kedvezmény. Az Egyért kettőt ajánlati kedvezmény arra a lehetőségre utal, amikor 
mindegyik önálló Megfelelő ajánlati munkahelyet két (2) Új ajánlatra lehet beszámítani a vonatkozó 
követelményeknek megfelelően.  



Egyért egyet ajánlati kedvezmény. Az Egyért egyet ajánlati kedvezmény arra a lehetőségre utal, amikor 
mindegyik önálló Megfelelő ajánlati munkahelyet egy (1) Új ajánlatra lehet beszámítani a vonatkozó 
követelményeknek megfelelően. 

 

III. Az „Egyért kettőt” (illetve adott esetben az „Egyért egyet”) üzleti ajánlat elfogadása. 

Az adott Megfelelő megújítási dátum napján beszámított Megfelelő ajánlattípusok esetében Ön – az 
e szakaszban az egyes Megfelelő ajánlattípusokra vonatkozóan megállapított követelmények, feltételek 
és korlátozások szerint – jogosult az Egyért kettőt ajánlati kedvezményre. Az adott Megfelelő megújítási 
dátum napján be NEM számított, de azt követően Nem megfelelő megújítási dátummal beszámított 
Hálózati karbantartási és az Előfizetésre váltást lehetővé tevő többfelhasználós előfizetés Megfelelő 
ajánlattípusok esetén Ön – az e szakaszban az egyes Megfelelő ajánlattípusokra vonatkozóan 
megállapított követelmények, feltételek és korlátozások szerint – jogosult az Egyért egyet ajánlati 
kedvezmény igénybevételére. Fontos: a Normál többfelhasználós Megfelelő ajánlattípushoz nincs Egyért 
egyet ajánlati kedvezmény.  

A. A Normál többfelhasználós beszámításokra vonatkozó további követelmények. 

Amikor Normál többfelhasználós Megfelelő ajánlatot számít be – Egyért egyet ajánlati kedvezménnyel 
vagy Egyért kettőt ajánlati kedvezménnyel –, a következő további rendelkezések érvényesek. 

Minden Ön által kapott Új ajánlat az Autodesk Felhasználási feltételei szerinti, illetve az 
e hivatkozás szerinti helyen részletesebben meghatározott „Csere-előfizetés”: 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-
offerings#switched 

Az Ön egyes Megfelelő ajánlataira vonatkozó előfizetési kedvezmények a hivatkozott 
feltételekben meghatározottak szerinti „Eredeti előfizetési kedvezmények”. A Felhasználási 
feltételekkel és a Csere-előfizetési feltételekkel összhangban az Ön Eredeti előfizetési 
kedvezményei – így többek között a Korábbi verziók használatának jogai is – a Megfelelő 
megújítási dátumot követő 30 nap elteltével megszűnnek, Ön pedig nem veheti igénybe 
egyidejűleg az Eredeti előfizetési kedvezményeket, illetve a társított Új ajánlatokat és 
a kapcsolódó kedvezményeket.  

Az Ön Új ajánlatára vonatkozó, a Korábbi verziók használatához fűződő jogai kizárólag az új ajánlat azon 
verzióira terjednek ki, amelyek a jogosult termékeknek a Felhasználási feltételekben ismertetett listáján 
szerepelnek: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/hu/subscription-benefits#version. A 
fentebb hivatkozott Ajánlati feltételekben vagy Csere-előfizetési feltételekben foglaltak és az Előfizetési 
kedvezmények fentebb hivatkozott ismertetésében foglaltak közötti ellentmondás esetén az Ajánlati 
feltételekben vagy (az adott esetnek megfelelően) a Csere-előfizetési feltételekben foglaltakat kell 
irányadónak tekinteni. 

Példa: Ha az Ajánlatkezdeti dátum napján az AutoCAD-re szóló, 10 munkahelyes Normál 
többfelhasználós előfizetésből álló Megfelelő ajánlata van, és a megfelelő megújítási dátum 
napján úgy dönt, hogy mind a 10 többfelhasználós munkahelyet 20 darab AutoCAD 
egyfelhasználós előfizetésbe számítja be, akkor a Korábbi verziók használatához fűződő jogai az 
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AutoCAD azon verzióira korlátozódnak, amelyek a vásárlás idején a jogosult termékek korábbi 
verzióinak az Autodesk Felhasználási feltételeiben hivatkozott listáján is szerepeltek, azaz 
rendszerint a vásárláskori aktuális verzióra, valamint az azt megelőző három verzióra (például ha 
az AutoCAD 2021 volt az aktuális verzió, akkor a rendelkezésre álló verzió a 2020-as, a 2019-es és 
a 2018-as lesz).  

B. Az Előfizetésre váltást lehetővé tevő többfelhasználós előfizetések beszámításának további 
követelményei. 

Amikor az Előfizetésre váltást lehetővé tevő többfelhasználós Megfelelő ajánlatot számít be – 
Egyért egyet ajánlati kedvezménnyel vagy Egyért kettőt ajánlati kedvezménnyel –, a következő 
további rendelkezések érvényesek.  

Minden Ön által kapott Új ajánlat az Autodesk Felhasználási feltételei szerinti, illetve az 
alábbi hivatkozás szerinti helyen részletesebben meghatározott „Csere-előfizetés”: 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-
offerings#switched 

Az Ön egyes Megfelelő ajánlataira vonatkozó előfizetési kedvezmények a hivatkozott 
feltételekben meghatározottak szerinti „Eredeti előfizetési kedvezmények”. A Felhasználási 
feltételekkel és a Csere-előfizetési feltételekkel összhangban az Ön Eredeti előfizetési 
kedvezményei – így többek között a Korábbi verziók használatának jogai is – a Megfelelő 
megújítási dátumot követő 30 nap elteltével megszűnnek, Ön pedig nem veheti igénybe 
egyidejűleg az Eredeti előfizetési kedvezményeket, illetve a társított Új ajánlatokat és 
a kapcsolódó kedvezményeket.  

Amennyiben arról az Autodesk írásban másként nem rendelkezik, az Ön Új ajánlata esetében a Korábbi 
verziók használatának joga kizárólag az ezen a hivatkozáson hozzáférhető Felhasználási feltételekben 
ismertetett, „Az előfizetés korábbi verzióinak jogosult terméklistájában” szereplő verziókra érvényes: 
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/hu/subscription-benefits#version. A fentebb 
hivatkozott Ajánlati feltételekben vagy Csere-előfizetési feltételekben foglaltak és az Előfizetési 
kedvezmények fentebb hivatkozott ismertetésében foglaltak közötti ellentmondás esetén az 
Ajánlati feltételekben vagy (az adott esetnek megfelelően) a Csere-előfizetési feltételekben 
foglaltakat kell irányadónak tekinteni. 

Példa: Ha az Ajánlatkezdeti dátum napján 10 munkahelyes, Előfizetésre váltást lehetővé tevő, 
többfelhasználós AutoCAD-előfizetést tartalmazó Megfelelő ajánlata van, és a Megfelelő 
megújítási dátum napján úgy dönt, hogy mind a 10 többfelhasználós munkahelyet 20 darab 
egyfelhasználós AutoCAD-előfizetésbe számítja be, akkor a Korábbi verziók használatához fűződő 
jogai az AutoCAD azon verzióira korlátozódnak, amelyek a vásárlás idején a jogosult termékek 
korábbi verzióinak az Autodesk Felhasználási feltételeiben hivatkozott listáján is szerepeltek, azaz 
rendszerint a vásárláskori aktuális verzióra, valamint az azt megelőző három verzióra (például ha 
az AutoCAD 2021 volt az aktuális verzió, akkor a rendelkezésre álló verzió a 2020-as, a 2019-es és 
a 2018-as lesz). Az Előfizetésre váltás fentebb hivatkozott ajánlati feltételei alapján biztosított, 
a Régi korábbi verziók – a fogalom meghatározását az Előfizetésre váltás ajánlati feltételei 
tartalmazzák – használatát megengedő jogok a Többfelhasználós szerződése beszámításának 
hatálybalépése napján megszűnnek. 
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C. A Hálózati karbantartási előfizetések beszámításának további követelményei. 

Amikor Hálózati karbantartást tartalmazó Megfelelő ajánlati munkahelyet számít be – Egyért 
egyet ajánlati kedvezménnyel vagy Egyért kettőt ajánlati kedvezménnyel –, a következő további 
rendelkezések érvényesek. Minden Ön által kapott Új ajánlat a vonatkozó Autodesk Licenc- és 
Szolgáltatási Szerződés szerinti Hálózati karbantartási Megfelelő ajánlatért biztosított „pótlás”. 
A Licenc- és Szolgáltatási Szerződés alapján a Megfelelő megújítási dátum napját követő 120 
napon belül el kell távolítania és meg kell semmisítenie, vagy pedig vissza kell szolgáltatnia az 
Autodesknek – vagy annak a viszonteladónak, akitől vásárolta – a Hálózati karbantartási ajánlat 
valamennyi példányát és a kapcsolódó karbantartási csomag kedvezményeit, így többek között 
például az esetleges Korábbi verziókat. 

Licenc- és Szolgáltatási Szerződés: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-
trademarks/software-license-agreements-legacy 

Amennyiben arról az Autodesk írásban másként nem rendelkezik, az Ön Új ajánlatának kezdőnapján 
a Korábbi verziók használatának joga kizárólag az ezen a hivatkozáson hozzáférhető Felhasználási 
feltételekben ismertetett, „Az előfizetés korábbi verzióinak jogosult terméklistájában” szereplő verziókra 
érvényes: https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/hu/subscription-benefits#version 

Példa: Ha az Ajánlatkezdeti dátum napján 10 munkahelyes, az AutoCAD-re szóló Hálózati 
karbantartási előfizetést tartalmazó Megfelelő ajánlata van, és a Megfelelő megújítási dátum 
napján úgy dönt, hogy mind a 10 Hálózati karbantartási előfizetéses munkahelyet 20 darab 
egyfelhasználós AutoCAD-előfizetésbe számítja be, akkor a Korábbi verziók használatához fűződő 
jogai az AutoCAD azon verzióira korlátozódnak, amelyek a vásárlás idején a jogosult termékek 
korábbi verzióinak az Autodesk Felhasználási feltételeiben hivatkozott listáján is szerepeltek, azaz 
rendszerint a vásárláskori aktuális verzióra, valamint az azt megelőző három verzióra (például ha 
az AutoCAD 2021 volt az aktuális verzió, akkor a rendelkezésre álló verzió a 2020-as, a 2019-es és 
a 2018-as lesz). 

Emellett Ön elfogadja a következőket (i) a jelen Ajánlati feltételek szerint beszámított minden 
Megfelelő ajánlatban foglalt Hálózati karbantartásra szóló örökös licenc vagy ahhoz fűződő más 
jog a beszámítás napjától számított 120 nap elteltével megszűnik, (ii) Ön tudomásul veszi, hogy 
a megszűnés az Autodesktől kapott további értesítés nélkül történik, (iii) a Megfelelő ajánlatában 
szereplő Hálózati karbantartási szerződésére vonatkozó, érvényét vesztett licencének feltételei 
alapján ezt követően a továbbiakban Ön nem telepítheti, illetve nem használhatja más módon 
a (vonatkozó Licenc- és Szolgáltatási Szerződésben meghatározott) Licencelt anyagot, valamint 
nem férhet ahhoz hozzá, (iv) ezen 120 napos időszak során nem férhet hozzá egyidejűleg az Ön 
Hálózati karbantartást tartalmazó Megfelelő ajánlatához (így többek között például az örökös 
licenc hatálya alá tartozó szoftverhez vagy más kapcsolódó karbantartási kedvezményhez) és az 
Ön Új ajánlatához, továbbá nem használhatja egyidejűleg őket, és (v) az Új ajánlathoz való 
hozzáférésével és az Új ajánlat használatával kapcsolatos jogaira nézve kizárólag a Felhasználási 
feltételek az irányadók. 

 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements-legacy
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/software-license-agreements-legacy
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/hu/subscription-benefits#version


IV. Karbantartási beszámítási ajánlat. 2020. május 6-án véget ér az Előfizetésre váltás ajánlat. 2020. május 
7-én az Autodesk új, „Karbantartási beszámítási ajánlat” elnevezésű ajánlatot indít. A Karbantartási 
beszámítási ajánlat a Hálózati karbantartás ajánlattípusra és az Autodesk belátása szerinti más karbantartási 
ajánlattípusokra (például Karbantartási csomagban igénybe vehető, önálló örökös szoftverlicencekre) terjed 
ki. A Karbantartási beszámítási ajánlatra ugyanazok a feltételek vonatkoznak majd, mint amelyek az 
Előfizetésre váltás ajánlat vonatkozásában voltak irányadók. Ezek a feltételek itt találhatók: 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-
conditions#after-aug-1 

Az Autodesk fenntartja a jogot, hogy a Karbantartási beszámítási ajánlatot bármikor megszüntesse vagy 
módosítsa. Az ajánlat további feltételek és korlátozások hatálya alá tartozhat. A részletekkel kapcsolatban 
tájékozódjon az Autodesk nevesített felhasználókra való átállását célzó programjának feltételeiből, 
amelyek itt találhatók: 

https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user/terms-and-conditions 

 

V. Felelősséget kizáró nyilatkozat. AZ AUTODESK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET, GARANCIÁT, 
SZAVATOSSÁGOT ÉS KÖTELEZETTSÉGET NEM VÁLLAL – ÖNT PEDIG SEMMILYEN SZAVATOSSÁG VAGY 
GARANCIA NEM ILLETI MEG – (SEM KIFEJEZETTEN, SEM PEDIG HALLGATÓLAGOSAN) 
A TÖBBFELHASZNÁLÓS BESZÁMÍTÁSI AJÁNLAT, ILLETVE AZ AJÁNLATNAK AZ ÖN MEGLÉVŐ ELŐFIZETÉSI 
VAGY KARBANTARTÁSI KEDVEZMÉNYÉRE GYAKOROLT HATÁSA TEKINTETÉBEN. A JELEN AJÁNLATI 
FELTÉTELEK A FELEK KÖZÖTT KORÁBBAN LÉTREJÖTT VALAMENNYI – AKÁR ÍRÁSOS, AKÁR SZÓBELI – 
MEGÁLLAPODÁS, MEGEGYEZÉS, TÁRGYALÁS ÉS MEGBESZÉLÉS HELYÉBE LÉPNEK, ÉS A FELEK KÖZÖTT 
A TÖBBFELHASZNÁLÓS BESZÁMÍTÁSI AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS, 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS VAGY MÁS MEGÁLLAPODÁS NEM ÁLL FENN. 

 

VI. Időtartam és megszűnés; A megszűnés hatása A jelen Többfelhasználós beszámítási ajánlat az 
Ajánlatkezdeti dátum napján kezdődik, és az Autodesk általi, a jelen szakasszal összhangban történő 
megszüntetéséig tart. Az Autodesk a Többfelhasználós beszámítási ajánlatot bármikor (akár előzetes 
értesítés nélkül is) módosíthatja vagy megszüntetheti. A Többfelhasználós beszámítási ajánlat 
módosításai nem visszamenőlegesek, és az egyes módosítások hatálybalépésének napját megelőzően 
teljesített beszámításokat nem befolyásolják. 

 

VII. További feltételek. A jelen Ajánlati feltételekben foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák az 
Autodesk ahhoz fűződő jogát, hogy szoftvereit, webes szolgáltatásait, ajánlatait és ajánlattípusait vagy 
más üzleti modelljeit módosítsa vagy megszüntesse. Előfordulhat, hogy nem minden kedvezmény és 
vásárlási lehetőség érhető el minden szoftverhez vagy webes szolgáltatáshoz minden nyelven és/vagy 
földrajzi területen. A webes szolgáltatások igénybevételéhez internetkapcsolat szükséges, továbbá 
vonatkozik rájuk minden, a Felhasználási feltételekben rögzített földrajzi korlátozás. Az Autodesk-
forgalmazók független forgalmazók, akik saját maguk szabják meg áraikat. A tényleges kiskereskedelmi 
árat az ügyfél által választott forgalmazó határozza meg, és az árfolyam-ingadozás is hatást gyakorol rá. 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions#after-aug-1
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/move-to-subscription-terms-and-conditions#after-aug-1
https://www.autodesk.com/campaigns/transition-to-named-user/terms-and-conditions


A hirdetésekben szereplő kedvezmények és megtakarítások, valamint a hozzájuk hasonló pénzügyi 
ajánlatok a megadott termékekre vonatkozó, az Autodesk által ajánlott (az adót nem tartalmazó) 
kiskereskedelmi áron alapulnak. Az Autodesk által javasolt kiskereskedelmi ár csak viszonyítási alapként 
szolgál, és előfordulhat, hogy nem a helyi pénznemben van megadva.  


