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Adobe Value Incentive Plan (VIP) on tilauspohjainen lisensointiohjelma. Sen avulla 
kaikenkokoiset organisaatiot hankkivat, ottavat käyttöön ja hallitsevat Adoben tuotteita 
kätevästi. VIP-jäsenet, jotka ostavat vähintään 10 lisenssiä tilauskauden aikana, ovat 
oikeutettuja VIP Select -erityisasemaan, jossa on nyt kustannuksia säästävä 
kolmivuotisen sitoumuksen vaihtoehto.

Pitkäjänteinen budjetointi ja monivuotiset säästöt – kaikille hankinnoille
VIP Select kolmivuotisella sitoumuksella mahdollistaa budjetoinnin useaksi vuodeksi samalla hinnalla* 
määrätylle lisenssimäärälle. Olet oikeutettu alennuksiin kaikista VIP-hankinnoista tilauskauden aikana 
(enintään kolme vuotta, kaksi uusintaa). Voit myös lisätä lisenssejä – mutta vain määrä, johon olet 
sitoutunut, tarvitsee vain säilyttää.

Lisäalennuksia kolmivuotisella sitoumuksella
Kaupallisille ja julkisen hallinnon asiakkaille: 
Sitoutumus kolmeksi vuodeksi sisältää vielä 
suuremman alennuksen kuin yksivuotiset tilaukset. Kun 
VIP Select -jäsenet hyväksyvät kolmivuotisen 
sitoumuksen, heidän lisenssitasokseen muuttuu taso, 
jossa on lisäalennuksia.

Vaiheet, joilla pääsee VIP Select -asemaan kolmivuotisella sitoumuksella

Liittyminen VIP-ohjelmaan
Ota yhteys asiakasyhteyspäällikköön – Adoben edustajaan tai Adoben valtuutettuun 
jälleenmyyjään. Voit liittyä ja tehdä ensimmäisen tilauksen samanaikaisesti.

VIP Select -aseman saavuttaminen
Olet oikeutettu VIP Select -asemaan automaattisesti, kun hankit 10 lisenssiä – joko yhdellä 
tilauksella tai automaattisella tilaushistorian tarkastelulla, joka selvittää, ostitko yhteensä  
10 lisenssiä kauden aikana.

Kolmivuotisen sitoumuksen hyväksyntä
Kun organisaatio on kelpuutettu VIP Select -asemaan, saat "Tervetuloa VIP Selectiin" -sähköpostin, 
jossa on tarjous kolmivuotisen sitoumuksen hyväksymistä varten. 

Lisenssien lisäys suuremmalla alennuksella milloin tahansa
Osta uusia lisenssejä suuremmalla alennuksella – aikaisemmin hyväksymälläsi kolmivuotisen 
sitoumuksen hinnalla.

Esimerkkejä kolmivuotisen sitoumuksen sopimuksista
Kun hyväksyt kolmivuotisen sitoumuksen, suostut säilyttämään tietyn määrän lisenssejä – alennettuun 
hintaan. Uusit sitoumuksen (vuosittain) kaksi kertaa kolmivuotisen kauden aikana määrätylle 
lisenssimäärälle. Tässä on kaksi esimerkkiä:

Esimerkki A: Yritys kelpuutetaan VIP Select -asemaan 120 lisenssillä. Se hyväksyy välittömästi 
kolmivuotisen sitoumuksen ja suostuu säilyttämään vähintään 120 lisenssiä sitoumuskauden ajan. 
Sopimuksen hyväksymisen jälkeen lisättyjä lisenssejä ei tarvitse säilyttää koko kauden ajan.

Esimerkki B: Virasto kelpuutetaan VIP Select -asemaan 100 lisenssillä. Se lisää myöhemmin 20 lisenssiä ja 
sen jälkeen hyväksyy kolmivuotisen sitoumuksen suostuen säilyttämään vähintään 120 lisenssiä 
sitoumuskauden ajan.

Säästä monivuotisalennusten hinnoittelulla
VIP Select -jäsenet ovat oikeutettuja kolmivuotiseen sitoumukseen

Lisätietoja 
http://www.adobe.com/go/
buyingprograms

Ota yhteys Adoben edustajaan 
soittamalla numeroon 
800-915-9428 tai ota yhteys 
Adoben valtuutettuun 
jälleenmyyjään.

* Erityishinnoittelu asetetaan aina VIP Select -jäsenen ja Adoben edustajan tai jälleenmyyjän kesken.

Lisenssimäärä
VIP Select 
-alennus

VIP Select 
kolmivuotisella 
sitoumuksella

10–49 5 % 10 %

50+ 10 % 15 %
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