
Jak mogę przejść na pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020? 
Często zadawane pytania 

Firma Corel niedawno uprościła opcje zakupu produktów z rodziny CorelDRAW. Nadal 
oferujemy zarówno licencje stałe, jak i opcje subskrypcji, dzięki czemu możesz wybrać 
rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twojej firmie i budżetowi.  

Od momentu wprowadzenia tych zmian nie ma już możliwości uaktualnień dla klientów 
korzystających z poprzednich wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite. Klienci, którzy 
wcześniej zakupili program mechanizmu uaktualnień, otrzymają automatycznie licencję stałą na 
pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020.  

W miarę jak produkty CorelDRAW rozwijały się w celu spełnienia potrzeb współczesnych firm, 
zmieniały się też sposoby korzystania z możliwości pakietu. Z najnowszą wersją pakietu 
CorelDRAW Graphics Suite otrzymujesz nie tylko zaawansowane oprogramowanie dla 
komputerów stacjonarnych (Mac lub Windows), ale także możesz korzystać z nowego toku 
współpracy online w aplikacji CorelDRAW.app Pro, który sprawia, że praca z Twoim zespołem i 
klientami jest szybsza i łatwiejsza.  

Dzięki wykorzystaniu najlepszych cech komputera stacjonarnego i chmury obliczeniowej 
CorelDRAW Graphics Suite 2020 jest naszym najszybszym, najsprawniejszym i najlepszym do 
pracy w zespole pakietem graficznym w historii. Chcąc zapewnić klientom wyjątkową ofertę, 
oprócz rozszerzonych możliwości produktu proponujemy też nowe opcje zakupu. Czytaj dalej, 
aby dowiedzieć się więcej. 
 

Pytanie: Co się stało z ofertą uaktualnień? 

Oferta uaktualnień przestała być dostępna już wcześniej w bieżącym roku. Klienci, którzy 
zakupili program mechanizmu uaktualnień z pakietem CorelDRAW Graphics Suite 2019, 
automatycznie otrzymają licencję stałą na pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020. 

Firma Corel może też proponować wyjątkowe, ograniczone czasowo oferty specjalne 
użytkownikom poprzednich wersji oprogramowania. 
 

Pytanie: Jak mogę zacząć korzystać z pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Wybierz preferowany sposób posiadania pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2020! 

1) Zamów subskrypcję pełnego pakietu i miej pewność, że zawsze dysponujesz 
najbardziej aktualną wersją oprogramowania z obsługą najnowszych technologii. 
Ponadto otrzymasz dostęp do nowego, bardziej wydajnego toku współpracy w aplikacji 
CorelDRAW.app Pro. Subskrybując pełny pakiet CorelDRAW Graphics Suite, 



korzystasz z elastycznej, atrakcyjnej finansowo opcji opłaty rocznej. 
 

2) Kup licencję stałą, która daje Ci prawo do korzystania z aktualnej wersji 
oprogramowania, bez dodatkowych kosztów, tak długo, jak długo systemy operacyjne, 
urządzenia i technologie będą ją obsługiwać. Jeśli chcesz usprawnić swój tok pracy 
dzięki nowym funkcjom współpracy w chmurze, możesz się zarejestrować, aby uzyskać 
dostęp do CorelDRAW.app Pro z poziomu aplikacji CorelDRAW.app. 
 

Pytanie: Jakie opcje subskrypcji są dostępne w przypadku pakietu  
CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

Oferujemy dwie opcje subskrypcji, a wybór należy do Ciebie! 

1) Aby uzyskać maksymalną wszechstronność i pewność, że zawsze pracujesz przy 
użyciu najnowszej i najlepszej wersji oprogramowania, zamów subskrypcję pełnego 
pakietu CorelDRAW Graphics Suite. Korzystaj z oprogramowania na komputerze 
stacjonarnym (Windows lub Mac), i na czas obowiązywania subskrypcji otrzymaj dostęp 
do aplikacji CorelDRAW.app Pro z pełnymi opcjami współpracy online. 
 

2) Nawet jeśli wybierzesz licencję stałą, możesz też zamówić subskrypcję, aby uzyskać 
rozszerzone funkcje współpracy online w aplikacji CorelDRAW.app Pro. Rejestracja jest 
łatwa i odbywa się z poziomu aplikacji CorelDRAW.app. Oczywiście jeżeli wybierzesz 
licencję stałą i nie chcesz zamówić subskrypcji nowych funkcji współpracy online, 
możesz korzystać z pakietu oprogramowania dla komputerów stacjonarnych i używać 
standardowej aplikacji CorelDRAW.app bez dodatkowych opłat.  


