
 

 

 

Ostatnia szansa na uaktualnienie: często zadawane pytania 
 

Jeszcze w tym roku firma Corel ułatwi proces zakupu produktów z rodziny CorelDRAW poprzez uproszczenie opcji 

zakupu. Chcemy dać klientom możliwość wyboru, więc wciąż będą dostępne licencje stałe i subskrypcja. Klienci 

posiadający najbardziej aktualne wersje pakietów CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite będą 

zawsze otrzymywali najlepsze oferty nowych wersji w miarę ich pojawiania się. Oferta uaktualnień nie będzie już 

dostępna dla użytkowników korzystających ze starszych wersji.  

 

Chcemy mieć pewność, że wszyscy nasi klienci zostaną z wyprzedzeniem powiadomieni o tych zmianach, aby 

mogli podjąć właściwą decyzję o zakupie. W zależności od Twojej sytuacji i preferowanego sposobu 

licencjonowania oprogramowania, może się okazać, że nigdy nie było lepszego momentu na aktualizację niż teraz. 

 

P:  Dlaczego firma Corel zmienia opcje zakupu?  

O:  Corel upraszcza opcje zakupu dla użytkowników produktów CorelDRAW. Będziesz mieć możliwość wyboru 

subskrypcji (roczna subskrypcja na zasadzie przedpłaty w cenie niższej niż koszt posiadania) lub licencji stałej 

(prawo do posiadania i korzystania z danej wersji oprogramowania zawsze, bez dodatkowych kosztów, tak długo, 

jak systemy operacyjne, urządzenia i technologie będą ją obsługiwać).  

 

P:  Czy istnieją inne opcje zakupu, które warto rozważyć? 

O:  Program mechanizmu uaktualnień to korzystna cenowo usługa opłacana corocznie, którą można dodać do 

zakupu licencji stałej i która zapewnia prawo do najbardziej aktualnej wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite za 

ułamek ceny zakupu uaktualnienia lub subskrypcji oprogramowania. Tak długo, jak Twój program mechanizmu 

uaktualnień będzie aktywny, będziesz otrzymywać najnowsze wersje pakietu graficznego CorelDRAW Graphics 

Suite w momencie ich wydania, bez dodatkowych kosztów. Inaczej niż w przypadku wykupienia subskrypcji, po 

zaprzestaniu korzystania z rocznego programu mechanizmu uaktualnień zachowujesz ostatnią otrzymaną wersję 

oprogramowania na zawsze.  

 

P:  Co zaoferujecie lojalnym użytkownikom licencji stałych po tym, jak aktualizacje przestaną być 

dostępne?  

O:   Doceniamy lojalność użytkowników. Klienci wybierający licencje stałe mogą być pewni, że będziemy wciąż 

oferować promocje użytkownikom aktualnej wersji, aby umożliwić im uzyskanie kolejnej wersji w dogodnej cenie. 

Dokonanie aktualizacji teraz przyniesie użytkownikom korzyści później, więc jeśli nie posiadają jeszcze aktualnej 

wersji (2019), polecamy zainteresowanie się nią teraz, kiedy dostępne są specjalne ceny dla zarejestrowanych 

użytkowników dowolnej poprzedniej wersji. Co ważne, aby pozostać przy obecnym oprogramowaniu przy 

najniższym rocznym koszcie posiadania, proponujemy dodanie programu mechanizmu uaktualnień do zakupu 

pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2019.   

  



 

 

 

P: Czy firma Corel pozbywa się licencji stałych? / Czy firma Corel przechodzi na licencjonowanie 

jedynie w ramach subskrypcji?  

O:  Firma Corel chce oferować klientom możliwość wyboru, więc wciąż będą dostępne licencje stałe i 

subskrypcja. Chociaż oferta uaktualnień nie będzie już dostępna, jak wspomniano wcześniej, klienci posiadający 

najbardziej aktualne wersje pakietów CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite będą zawsze 

otrzymywali najlepsze oferty nowych wersji w miarę ich pojawiania się. Ponadto opcjonalny program mechanizmu 

uaktualnień, tak długo, jak będzie aktywny, zapewnia otrzymywanie najnowszej wersji produktu w momencie jej 

wydania, bez dodatkowych kosztów. 

 

P:  Co jeśli już posiadam najbardziej aktualną wersję? 

O:  Do klientów korzystających z najnowszej wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW 

Technical Suite zawsze będą kierowane najatrakcyjniejsze oferty dotyczące nowych wersji — gdy tylko zostaną one 

wprowadzone na rynek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


