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Value Incentive Plan (VIP) er et abonnementsbasert lisensieringsprogram som gjør det 
enklere for organisasjoner av alle størrelser å kjøpe, utrullere og håndtere Adobe-
produkter. VIP-medlemmer som kjøper minst ti lisenser i løpet av en 
abonnementsperiode, er kvalifisert for VIP Select, en eksklusiv funksjon som nå tilbyr 
et kostnadsbesparende 3-Year Commit-alternativ.

Gir mulighet for utvidet budsjettering og flerårsrabatter – ved alle kjøp
VIP Select med 3-Year Commit gir mulighet for budsjettering for flere år til en fast pris* med et angitt 
lisensantall. Du er kvalifisert for rabatt ved alle VIP-kjøp i løpet av perioden (opptil tre år, over to 
fornyelser). Du kan også legge til lisenser trinnvist – det kreves kun at det forpliktede antallet 
vedlikeholdes.

Ytterligere rabatter med 3-Year Commit
For næringskunder og kunder i offentlig sektor: Når 
du binder deg for tre år, får du enda større rabatter enn 
med et ettårsabonnement. Når VIP Select-
medlemmer godtar 3-Year Commit, overføres 
lisensnivået til et nivå med ytterligere rabatter.

Trinn for å komme i gang med VIP Select med 3-Year Commit

Registrer deg for VIP
Kontakt en kontoansvarlig – en Adobe-representant eller en Adobe-forhandler. Du kan registrere 
deg og legge inn den første bestillingen samtidig.

Kvalifiser deg for VIP Select
Du er automatisk kvalifisert for VIP Select når du kjøper ti lisenser – enten i én enkeltbestilling eller via 
et automatisert tilbakeblikk som fastslår om du kjøpte totalt ti lisenser i løpet av abonnementsperioden.

Godta 3-Year Commit
Når du er kvalifisert for VIP Select, mottar du en "Velkommen til VIP Select"-melding via e-post, 
med et tilbud til organisasjonen om å godta 3-Year Commit.

Legg til lisenser på et høyere rabattnivå når som helst
Kjøp nye lisenser på et høyere rabattnivå – 3-Year Commit-prisen som du godtok tidligere.

Eksempler på 3-Year Commit-avtaler
Når du godtar 3-Year Commit, samtykker du i å vedlikeholde et angitt antall lisenser – til rabattert pris. Du 
vil fornye (årlig) to ganger i løpet av treårsperioden med det angitte lisensantallet. Her er to eksempler:

Eksempel A: En bedrift er kvalifisert for VIP Select med 120 lisenser. De godtar umiddelbart 3-Year Commit 
og samtykker i å vedlikeholde minimum 120 lisenser i løpet av forpliktelsesperioden. Det er ingen plikt til å 
vedlikeholde trinnvise lisenser som legges til etter at avtalen er godtatt.

Eksempel B: En offentlig instans er kvalifisert for VIP Select med 100 lisenser. De legger senere til 20 
lisenser og godtar deretter 3-Year Commit og samtykker i å vedlikeholde minimum 120 lisenser i løpet av 
forpliktelsesperioden.

Spar penger med flerårsrabatter
VIP Select-medlemmer er kvalifisert for 3-Year Commit

Hvis du vil ha mer 
informasjon, kan du gå til 
http://www.adobe.com/go/
buyingprograms

Kontakt en Adobe-representant 
på 800 36 961. Eller kontakt en 
autorisert Adobe-forhandler.

* De enkelte prisene fastsettes alltid av VIP Select-medlemmet og Adobe-representanten eller Adobe-forhandleren i fellesskap.
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