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Adobe Value Incentive Plan (VIP), her ölçekteki kuruluşun Adobe ürünlerini kolaylıkla 
satın almasını, dağıtmasını ve yönetmesini sağlayan abonelik lisanslama programıdır.  
Bir abonelik döneminde 10 veya daha fazla lisans satın alan VIP Üyeleri şimdi tasarruflu, 
3 yıllık bir taahhüt seçeneği sunan ayrıcalıklı özellik VIP Select için uygundur. 

Tüm satın alımlarda genişletilmiş bütçelendirmeye ve çok yıllık tasarruflara olanak tanır
3 yıllık taahhütlü VIP Select, belirli bir lisans miktarı ve fiyat* üzerinden uzun yıllar boyunca 
bütçelendirmeye imkan tanır. Bu süre boyunca (3 yıla kadar, 2 yenileme dönemi boyunca) tüm VIP satın 
alımlarında indirimden yararlanabilirsiniz. Yalnızca taahhüt edilmiş miktarın korunması şartıyla artımlı 
lisanslar ekleyebilirsiniz.

3 yıllık taahhütle ek indirimler
Ticari müşteriler ve Resmi Kurum müşterileri için:  
3 yıllık taahhüt seçeneği, 1 yıllık aboneliklerle 
kıyaslandığında daha fazla indirim sağlar. VIP Select 
Üyeleri, 3 yıllık taahhüdü kabul ettiğinde lisans 
kategorileri birinci kademeye çıkarılır ve ek 
indirimlerden yararlanabilirler.

3 yıllık taahhütlü VIP Select'i kullanmaya başlarken gerekli adımlar

VIP'ye kaydolun
Adobe temsilcisi veya Adobe Yetkili Bayisi olan bir Hesap Yöneticisi ile iletişime geçin.  
Kaydolur kaydolmaz ilk siparişinizi verebilirsiniz.

VIP Select'e uygun koşulları sağlayın
Tek bir siparişle 10 lisans satın aldığınızda veya otomatik geriye dönük inceleme yoluyla  
ilgili süre boyunca toplamda 10 lisans satın aldığınız belirlendiğinde otomatik olarak  
VIP Select için uygun olursunuz.

3 yıllık taahhüdü kabul edin
VIP Select için uygun olduğunuz belirlendikten sonra, kuruluşunuza 3 yıllık taahhüt teklifi  
içeren bir "VIP Select'e Hoş Geldiniz" e-postası gönderilir.

Dilediğiniz zaman yüksek indirim düzeyiyle lisans ekleyin
Yeni lisansları daha önce kabul ettiğiniz 3 yıllık taahhüt fiyatı üzerinden, yani daha yüksek  
indirim düzeyiyle satın alın.

3 yıllık taahhüt sözleşmesi örnekleri
3 yıl taahhüdü kabul ettiğinizde, indirimli fiyat üzerinden belirli bir lisans sayısını korumayı kabul etmiş 
olursunuz. 3 yıllık süre boyunca, belirlenen lisans miktarıyla iki kez (yılda bir kez) yenileme yapacaksınız. 
Aşağıda iki örnek verilmiştir:

Örnek A: Şirket, 120 lisansla VIP Select'e uygundur. Taahhüt dönemi boyunca en az 120 lisansı korumayı 
kabul ederek 3 yıllık taahhüdü anında kabul eder. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra eklenen artımlı lisansları 
koruma yükümlülüğü yoktur.

Örnek B: Resmi kurum, 100 lisansla VIP Select'e uygundur. 20 lisans ekleyerek 3 yıllık taahhüdü ve taahhüt 
dönemi boyunca en az 120 lisansı korumayı kabul eder.

Çok yıllık indirimli fiyat sayesinde tasarruf edin
VIP Select Üyeleri, 3 Yıllık Taahhüt için uygundur
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Daha fazla bilgi için bkz. 
http://www.adobe.com/go/
buyingprograms

800-915-9428 numaralı 
telefondan bir Adobe 
temsilcisiyle iletişime geçin. 
Alternatif olarak Adobe Yetkili 
Bayinizle iletişime geçin.

* Özel fiyatlar her zaman VIP Select Üyesi ve Adobe temsilcisi ya da Adobe Yetkili Bayisi arasında belirlenir.
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