
 

 

 

Poslední šance na upgrade: Nejčastější dotazy 
 

Tento rok společnost Corel zjednoduší proces a možnosti nákupu řady produktů CorelDRAW. Protože chceme vždy 

nabízet možnost volby, stále si budete moci vybrat trvalou licenci nebo předplatné. A zatímco zákazníkům s 

nejnovější verzí sad CorelDRAW Graphics Suite a CorelDRAW Technical Suite budou vždy k dispozici ty nejlepší 

nabídky na nové verze ihned při jejich vydání, uživatelům starších verzí softwaru už nebudou k dispozici ceny za 

upgrade.  

 

Chceme se ujistit, že budou na tyto změny upozorněni všichni naši zákazníci, aby mohli při nákupu učinit správné 

rozhodnutí. V závislosti na vaší situaci a požadovaném licencování vašeho softwaru můžete přijít na to, že je ten 

nejlepší čas na upgrade. 

 

Q:  Proč společnost Corel mění možnosti nákupu?  

A:  Corel zjednodušuje možnosti nákupu pro uživatele produktu CorelDRAW. Budete si moci vybrat mezi 

předplatným (ročním plánem pro pronájem softwaru, který nabízí nižší náklady než vlastnictví) a trvalou licencí 

(právem na vlastnictví a používání verze softwaru bez dalších nákladů, dokud ji operační systémy, zařízení a 

technologie budou podporovat).  

 

Q:  Existují další možnosti nákupu, které si mohu vybrat? 

A:  Program Upgrade Protection je roční plán s nízkými náklady, který můžete přidat k nákupu trvalé licence a 

zajišťuje, že budete mít možnost získat nejaktuálnější verzi sady CorelDRAW Graphics Suite za zlomek ceny 

nákupu upgradů nebo předplatného softwaru. Dokud bude váš program Upgrade Protection aktivní, získáte 

nejnovější verze sady CorelDRAW Graphics Suite ihned při jejich vydání a bez dalších nákladů. Na rozdíl od 

předplatného, pokud se rozhodnete program Upgrade Protection neprodloužit, můžete si nechat nejnovější získanou 

verzi softwaru bez časového omezení.  

 

Q:  Jak se po zrušení upgradů postaráte o věrné uživatele s trvalou licencí?  

A:   Vážíme si loajality a zákazníkům, kteří preferují trvalé licence, budeme nadále nabízet skvělé nabídky na 

aktuální verze, aby je mohli získat za skvělou cenu. Protože se vyplatí upgradovat nyní, pokud již nemáte aktuální 

verzi (2019), doporučujeme, abyste tak učinili hned, dokud je registrovaným uživatelům starších verzí k dispozici 

speciální cena. Abyste měli přístup k nejnovějšímu softwaru za nejnižší roční náklady na vlastnictví, doporučujeme k 

nákupu sady CorelDRAW Graphics Suite 2019 přidat program Upgrade Protection.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Q:  Zbavuje se společnost Corel trvalých licencí? Přechází společnost Corel pouze na model            

předplatného?  

A:  Společnost Corel chce vždy nabízet možnost volby a stále si budete moci vybrat trvalou licenci nebo 

předplatné. Ačkoli již nebudou k dispozici ceny za upgrade, jak bylo uvedeno dříve, zákazníkům s nejaktuálnější 

verzí sad CorelDRAW Graphics Suite a CorelDRAW Technical Suite budou vždy k dispozici ty nejlepší nabídky na 

novou verzi ihned při jejím vydání. Volitelný program Upgrade Protection navíc zajišťuje, že získáte nejnovější verzi 

ihned při jejím vydání a bez dalších nákladů, dokud bude váš program Upgrade Protection aktivní. 

 

Q:  Co mám dělat, když už mám nejaktuálnější verzi? 

A:  Pro zákazníky s nejnovější verzí sad CorelDRAW Graphics Suite a CorelDRAW Technical Suite budou 

vždy připraveny ty nejlepší nabídky na nové verze, jakmile budou dostupné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


