
Jak mohu přejít na sadu CorelDRAW Graphics Suite 2020? 
Nejčastější dotazy 

Společnost Corel nedávno zjednodušila možnosti nákupu produktové řady CorelDRAW. Nadále 
nabízíme možnosti trvalé licence a předplatného, díky čemuž si můžete vybrat řešení, které 
nejvíce vyhovuje vašim potřebám a rozpočtu.  

Po těchto změnách již nejsou zákazníkům s předchozími verzemi sady CorelDRAW Graphics 
Suite k dispozici verze Upgrade. Zákazníci, kteří si v minulosti koupili program Upgrade 
Protection, automaticky získají trvalou licenci k sadě CorelDRAW Graphics Suite 2020.  

Jak se nabídka produktů CorelDRAW vyvíjí, aby splnila potřeby dnešních společností, způsoby, 
kterými můžete získat přístup k výkonné sadě, se vyvíjí také. S nejnovější verzí sady 
CorelDRAW Graphics Suite nezískáte pouze výkonný počítačový software (pro Mac nebo 
Windows), ale také výhody nových webových pracovních postupů v aplikaci CorelDRAW.app 
Pro podporujících spolupráci, které urychlují a usnadňují práci s kolegy a klienty.  

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2020 využívá nejmodernější počítačové a cloudové 
technologie a je naší nejrychlejší, nejchytřejší a nejpropojenější grafickou sadou. Chceme vždy 
nabízet výjimečnou hodnotu, proto tyto rozšířené možnosti přicházejí s novými způsoby nákupu. 
Chcete-li získat další informace, pokračujte ve čtení. 
 

Kam se poděly možnosti upgradu za speciální cenu? 

Možnosti upgradu za speciální cenu skončily na začátku tohoto roku. Zákazníci, kteří si koupili 
program Upgrade Protection k sadě CorelDRAW Graphics Suite 2019, automaticky získají 
trvalou licenci k sadě CorelDRAW Graphics Suite 2020. 

Společnost Corel může také po omezenou dobu nabízet exkluzivní speciální nabídky pro 
zákazníky s dřívějšími verzemi. 

 
Jak mohu přejít na sadu CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Vyberte si preferovanou metodu přístupu k sadě CorelDRAW Graphics Suite 2020! 

1) S předplatným k sadě budete mít vždy k dispozici tu nejaktuálnější verzi softwaru s 
podporou nejnovějších technologií. Navíc získáte přístup k novým pracovním 
postupům v aplikaci CoreDRAW.app PRO podporujícím spolupráci a produktivitu. S 
předplatným k sadě CorelDRAW Graphics Suite také budete moci využít flexibilitu 
možnosti ročních plateb, které nezatíží váš rozpočet. 
 

2) Trvalá licence zaručuje právo používat aktuální verzi softwaru bez dalších nákladů, 
dokud ji budou podporovat operační systémy, zařízení a technologie. Pokud chcete 



podpořit produktivitu pracovních postupů s přístupem k novým cloudovým funkcím pro 
spolupráci, můžete se zaregistrovat k přístupu ke CorelDRAW.app Pro v aplikaci 
CorelDRAW.app. 
 

Jaká předplatná jsou k dispozici pro sadu CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Díky dvěma možnostem předplatného je volba na vás! 

1) Pro maximální flexibilitu a jistotu, že vždy budete mít přístup k nejnovější a nejlepší 
verzi, si vyberte předplatné k sadě CorelDRAW Graphics Suite. Software můžete 
používat na počítači (Windows nebo Mac) a navíc získáte přístup k aplikaci 
CorelDRAW.app Pro, která nabízí možnosti pro online spolupráci, dokud bude vaše 
předplatné aktivní. 
 

2) I když si vyberete trvalou licenci, stále si můžete předplatit přístup k rozšířeným 
funkcím pro online spolupráci v aplikaci CorelDRAW.app Pro. Zaregistrovat se můžete 
snadno přímo v aplikaci CorelDRAW.app. Pokud si vyberete trvalou licenci a nechcete 
si předplatit nové funkce pro online spolupráci, můžete samozřejmě stále používat 
sadu počítačového softwaru a využívat standardní aplikaci CorelDRAW.app bez 
dalších nákladů. 

 


