
   
BENTLEY SELECT PROGRAM 
SELECT OPEN ACCESS ELECTION FORM 
 

 

SELECT OPEN ACCESS AKTIVA NÍ FORMULÁ  

SELECT PROGRAM ÍSLO SMOUVY #: 44624869 

ULTIMATE ACCOUNT ID #:  4051013 
 

Tento formulá  potvrzuje, že uživatel požaduje aktivaci dodate ných benefit  programu Bentley SELECT 
Open Access, které poskytují uživateli neomezený p ístup ke kompletnímu portfóliu licen ních produkt  
spole nosti Bentley Systems a to podle jednotlivých pot eb uživatele a na základ  složitosti jednotlivých 
projekt  a jiných firemních požadavk . Jako dodatek k velmi pohodlnému a finan  efektivnímu 
tvrtro nímu licencovaní, které kompletn  eliminuje nákupní bariéry v p ípad  flexibilního užívaní licencí 

nabizí SELECT Open Access virtuáln  p ímé p enosy a nebo tzv. tréningy ‘na žádost’ ve virtuální u ebn  
ur ené pro nové užívatele p es Bentley LEARN jako i objednávaní p edplacených tvrtro ních licencí. 

Uživatel tímto potvrzuje, že spot eba jakýchkoliv aplikací spole nosti Bentley Systems v p ekro eném 
množství oproti aktuální zakoupenému množství licencí bude automaticky a flexibiln  vyfakturováno jako 
tvrtletní licence na konci každého kalendá ního tvrtletí. Uživatel dále souhlasí, že benefity programu 

SELECT Open Access jsou poskytovány pouze p es Bentley CONNECT SELECT služby, a že funk nost 
benefit  SELECT Open Access je poskytována p es zprost edkování jednotlivých uživatelských 
identifika ních informací. Aby se maximalizovali SELECT Open Access benefity, Bentley stejn  m že  
požádat uživatele o poskytnutí informací ohledn  jednotlivých projekt . 

 Ano, žádám o aktivaci benefit  SELECT Open Access 
 

 Ne, žádám o ponechání služeb SELECT Basic Access. Uživatel tímto souhlasí, že volný p ístup k 
licencím bude tímto limitován na p edešlé a ádn  zakoupené licence spole ností, a že užívání 
jakýchkoli licencí v množství p esahujícím množství ádn  zakoupených licencí bude ú tována každé 
kalendá ní tvrtletí a to ástkou ur enou programem SELECT Basic Access, tvrtletními licen ními 
poplatky.    

 
Informace o uživateli: 

Název spole nosti:  

Podpis:  

Jméno (h lkovým písmem):  

Titul:  

E-mail:  

Ulice:  

sto, Stat, PS :  

Datum podpisu:  

 


