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3 måneders gratis Care Premium
• Få gratis 3 måneders Care Premium ved køb af 

minimum køber 1 års Care Plus. 

• Skip “Opt-In” og køb ned til 1 års Care Plus

Vilkår: 

• Express +, Professional+, Expert & Corporate. 

• De 3 måneders Care Premium vil starte ved købsdato

Kampagne kode for køb og quotes:
3m_premium-2020

Vilkår: 

• Gælder for Essential, Express, Professional og Enterprise 
uden ekisterende Care aftale. 

Gå fra E-kode til C-kode

Få dit XProtect system tilbage på Care således at du har 
adgang til den seneste release og dermed et sikkert og 
forbedret system samt direkte teknisk support med Care 
Premium. 

Gratis opgradering til +versionerne
• Køb minimum 2 års Care Plus på det opgraderede

produkt og få en gratis migrering. 

• Har kunden en aktiv Care Plus aftale? Køb 2 års Care for 
50% og opgrader gratis. (Alm trade-in eksisterer stadig)

Kampagne kode for køb og quotes:
Kunder UDEN Care: EC2-2020
Kunder MED Care: EC2-Care-2020

Opgrader fra Plus til Premium

Med Milestone Care Premium kan slut-kunden kontakte 
Milestones tekniske support direkte. Yderligere, kan både
forhandler og slut-kunde nyde godt af 24/7 support. 

Rabat på Care Premium

• Få 25% rabat på Care Premium og spar start gebyret på 
11.250,- når du tilføjer Care Premium

Vilkår:

• Kunder med Professional+, Expert og Corporate 
med +200 licenser og min 14 måneders aktiv Care 
tilbage. Køb minimum 12 måneders Care Premium.

Kampagne kode for køb og quotes:
prem_upgrade-2020

NOTE: Kampagnen kan IKKE kombineres med projekt rabat

Det er tid til at sige farvel til XProtect Express, 
Professional og Enterprise da de ikke længere vil blive 
supporteret I 2024. Opgradér og kom på de nye + versioner 
og oplev en lang række forbedringer af dit system. 

Milestone Care Kampagner 2020


