
AddPro Kundinformation 
-M365 prisjustering samt flytt till New Commerce Experience (NCE)



Information om Microsofts kommande prisjustering och flytt av alla 
licensbaserade planer från Legacy plattformen till New Commerce 
Experience (NCE). 

• Prisjustering 1 mars 2022
• Licensen för ljudkonferens inkluderas
• Flytt av alla licenser from 1 juli till New Commerce Experience  
 (NCE).

Prisjustering 1 mars 2022:

Microsoft gör en prisjustering på nedan planer 1 mars 2022. Denna 
prisjustering går igenom när er årsdag för er prenumeration passeras. 

Enterprise: 
• Microsoft 365 E3 (326:- till 366,70:-)  + 12,5%
• Office 365 E1 (69,90:- till 87,40:-)  + 25%
• Office365 E3 (203,70:- till 234,30:-)  + 15%
• Office 365 E5 (356,60:- till 387,10:-)  + 8,5%

SMB:
• Microsoft 365 Business Basic (43,70:- till 52,40:-)        + 18%
• Microsoft 365 Business Premium (174,70:- till 192,20:-)     + 10% 

• 
Utöver ovan prisjustering genomfördes även en justering på Enterprise 
Mobility + Security i augusti. Även här slår detta igenom när er årsdag 
passeras.

• EMS E3  92,40:-     (tidigare 76,40:- )
• EMS E5  143,60:-   (tidigare 129,25:- )

 

Ljudkonferens licensen inkluderas:
Licensen Ljudkonferens/Audio conferencing som idag är en add-on 
(34,95:-) kommer under våren 2022 att inkluderas i merparten av  
Office365/Microsoft 365 planerna.

• Enterprise – Microsoft 365 E3, Office 365 E3, Office 365 E1 
• Frontline – Microsoft 365 F3, Microsoft 365 F1, Office 365 F3 
• SMB – Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 Business   
Standard, Microsoft 365 Business Basic

 
OBS! Dessa kommer inte adderas per automatik. AddPro måste lägga 
till en artikel som är gratis.

Flytt av alla licenser from 1 juli till New Commerce Experience 
(NCE):

Microsoft lanserade för två år sedan New Commerce Experience (NCE), 
en helt ny faktureringsplattform för framtidens leverans av Azure och 
alla licensbaserade tjänster/planer.

Under 2021 flyttades Azure över till NCE. Den största skillnaden var att 
faktureringen i NCE nu baseras på kalendermånad.

Förändringen som sker nu är större och innebär att ni måste göra aktiva 
val på alla era licenser/prenumerationer.

Från och med 10 mars kan nybeställningar endast göras via NCE och  
från 1 juli 2022 kommer alla förnyelser att ske via NCE. 

• Lansering av NCE 
• Lansering av kampanjer

• 5% rabatt på 12 mån  
 prenumeration  

• 16,7% rabatt på 1 mån.  
 prenumeriation. 
 

• Nya prenumeriationer kan 
endast köpas via NCE (från 
10 mars)

• Sista dagen att förnya 
befintliga prenumerationer 
i gamla ¨Legacy¨  
plattformen (2022-06-30)

Februari 2022 Mars 2022 Juni 2022

(Kampanjen gäller till 2022-03-31)

(Kampanj och rabatt gäller till 
2022-06-30)

2022-01-21.



Vad innebär då detta för er?

På alla nya inköp och årsförnyelser av befintliga prenumerationer  
måste det göras val på prenumerationslängd (1, 12 eller 36 månader).

•  1 månads prenumeration ger flexibilitet med möjlighet att  
   justera och avsluta en prenumeration (varje månad). Här sker   
   ett prispåslag med 20% (Utöver ovan nämnda prisjustering)  
   Enbart månadsbetalning. Inget prisskydd. 

•  12 månaders prenumeration går ej att skala ner eller avsluta.  
   Det antalet som vi går in med vid start/årsförnyelse binder vi   
   oss till under en 12 månaders period. Vi kan lägga till fler  
   licenser fram till årsdagen. Prisskydd under 12 månader.  
   Kan betalas årsvis eller månadsvis.  

•  36 månaders prenumeration går ej att skala ner eller avsluta.  
   Det antalet som vi går in med vid start/årsförnyelse binder vi   
   oss till under en 36 månaders period. Vi kan lägga till fler  
   licenser fram till årsdagen. Prisskydd under 36 månader. 
   Endast direkt betalning för hela perioden (upfront 36mån). 
   

Efter beställning har vi upp till 72 timmar att ändra antal eller  
avbryta prenumerationen. Därefter sker ingen återbetalning. Går ej att 
flytta licenserna till en annan partner. 
 

Kampanjer:

•  Under perioden januari – mars 2022 erbjuder Microsoft rabatt   
   om ni väljer att flytta till NCE under denna period i stället  
   för att fortsätta i er nuvarande plattform 1 år till. 

•  Väljer ni att förnya en prenumeration i NCE på 12 månader får   
   ni 5% rabatt under kommande 12 månaders period. 

•  Väljer ni 1 månads alternativet får ni årspriset (ej 20% påslag) fram  
   till siste juni. 

•  Kampanjen gäller för upp till 2.400 licenser per tennant. 

•  Rabatten (5%) på 12 månaders prenumeration gäller på de flesta  
   licenser. 

•  Rabatten på månadsprenumerationen (16,7% rabatt på listpris för  
   att matcha årsprenumeration) gäller ett mindre antal licenser.

 
Dessa kampanjer kan ev. förlängas av Microsoft till att gälla tom  
2022-06-30.

 
Frågor och svar:

Är det möjligt att mixa 1 månads och 12 månads prenumerationer?  
Ja. 

Är det möjligt att uppgradera 1 månads prenumeration till 12/36 mån? 
Ja.
 
Är det möjligt att uppgradera en 12 mån. prenumeration under  
perioden om behoven ändras?    
Ja, det kommer finnas en uppgraderingsmatris. 

Vad händer om inget aktivt val görs i flytten till NCE?
Om inget aktivt val görs, bilr det automatiskt en 12 månaders  
prenumeration i NCE.

Är det möjligt att migrera till NCE innan årsdagen?
Ja.

Har ni fler frågor är ni välkomna att kontakt oss på sw@addpro.se

Vi reserverar oss för eventuella ändringar som kan komma från Microsoft. 

2022-01-21.


