
TurboCAD próbaváltozatainak letöltése: 

1. TurboCAD Platinum 2019 TRIAL változatának letöltése: 

A megfelelő TurboCAD Platinum 2019 változat letöltéséhez kattintson az alábbi kép alatti hívatkozásra!   

            

 

http://downloads.imsidesign.com/TC2019/builds/ESD/TurboCAD_2019_22.3_x86.exe 

 

http://www.simtech.hu/_data/ftp_in/TurboCAD_2019_24.4_x64-1.exe  

 

Mind a két változathoz használja a következő kulcsokat. 

      Serial Number:  TCPN-1198-0487-0400-0840  

      Activation Code:  82B8-2B56-90FF-4C0E 

A letöltött .exe programfájlt rendszeradminisztrátori módban telepítse. 

A program menüje angol nyelven fog feltelepülni, nincs magyar nyelvű programváltozatunk.  

Figyelem!  A telepítés TRIAL változata a fenti sorozatszámmal 30 napig működik. 

 

2. TurboCAD Professional 2019 TRIAL változatának letöltése: 

A megfelelő TurboCAD Professional 2019 változat letöltéséhez kattintson az alábbi hívatkozásra!    

               

http://downloads.imsidesign.com/TC2019/builds/ESD/TurboCAD_2019_22.3_x86.exe 

 

http://www.simtech.hu/_data/ftp_in/TurboCAD_2019_24.4_x64-1.exe 

 

Mind a két változathoz használja a következő kulcsokat. 

      Serial Number:  TCPZ-1318-0487-0400-0840 

      Activation Code:  DD5D-B88E-6F62-E071 

 

 

http://downloads.imsidesign.com/TC2019/builds/ESD/TurboCAD_2019_22.3_x86.exe
http://www.simtech.hu/_data/ftp_in/TurboCAD_2019_24.4_x64-1.exe
http://www.webhard.net/
http://downloads.imsidesign.com/TC2019/builds/ESD/TurboCAD_2019_22.3_x86.exe
http://www.simtech.hu/_data/ftp_in/TurboCAD_2019_24.4_x64-1.exe


 

A letöltött .exe programfájlt rendszeradminisztrátori módban telepítse. 

A program menüje angol nyelven fog feltelepülni, nincs magyar nyelvű programváltozatunk.  

Figyelem!  A telepítés TRIAL változata a fenti sorozatszámmal 30 napig működik. 

 

3. TurboCAD Deluxe  2019  TRIAL változatának letöltése: 

A megfelelő TurboCAD Deluxe 2019 változat letöltéséhez kattintson az alábbi hívatkozásra!    

               

http://downloads.imsidesign.com/TC2019/builds/ESD/TurboCAD_2019_22.3_x86.exe 

 

http://www.simtech.hu/_data/ftp_in/TurboCAD_2019_24.4_x64-1.exe 

 

Mind a két változathoz használja a következő kulcsokat. 

      Serial Number:  TCRK-8722-0120-0400-1840 

      Activation Code:  64A1-9425-7D75-F91B 

A letöltött .exe programfájlt rendszeradminisztrátori módban telepítse. 

A program menüje angol nyelven fog feltelepülni, nincs magyar nyelvű programváltozatunk.  

Figyelem!  A telepítés TRIAL változata a fenti sorozatszámmal 15 napig működik. 

 

TurboCAD Designer  2018 TRIAL változatának letöltése: 

A megfelelő TurboCAD Designer 2018 változat letöltéséhez kattintson az alábbi hívatkozásra!    

               

TurboCAD Designer 2018 (32-bit) download link 

 

TurboCAD Designer 2018 (64-bit) download link 

 

 

http://www.webhard.net/
http://downloads.imsidesign.com/TC2019/builds/ESD/TurboCAD_2019_22.3_x86.exe
http://www.simtech.hu/_data/ftp_in/TurboCAD_2019_24.4_x64-1.exe
http://www.webhard.net/
https://u5612240.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=3h-2BerxX7IGy2zcZTIvPA0owsEuUbB-2BG1qq8G5cJiTlWKPVHCyFdWlBNx0AFYQJvnx6xcGG5PfQFDoE9VSQehvNUeA4rAt5sLCHrqDpM9N0s-3D_IuD-2BaDNeFJ5NDxAn66pZ-2FAUgJK-2FISAVW5L-2Bo9MFAFwvxBsiMO6NaxGoDABlEzed0yXYCMc8JCEMxD19qB-2BDoxkhGI55BHXJcFb5Ywbk7Sw-2B0MrWAQqNe7CxjLyD7awyI4Vdz9LUIROGJ88x7hd0ippw-2F6jK1VI9BRjmSYd1O53RqH5ivj7XNtRk-2BHhmNTCBWeZqbDr-2Bj5acGeMU9KYlGQLJ8iK3slA86OXYAeK7-2FU9g-3D
https://u5612240.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=3h-2BerxX7IGy2zcZTIvPA0owsEuUbB-2BG1qq8G5cJiTlWKPVHCyFdWlBNx0AFYQJvnx6xcGG5PfQFDoE9VSQehvEMzKKHX0D-2B3BbAQpDRPQrQ-3D_IuD-2BaDNeFJ5NDxAn66pZ-2FAUgJK-2FISAVW5L-2Bo9MFAFwvxBsiMO6NaxGoDABlEzed0yXYCMc8JCEMxD19qB-2BDoxrSJImR-2B5rEaGJChtaVq4SwRtJYO9OxkJOUibtIxfhfXaOaRUoINR3mqpZtdtt7c1vIj0yUIlbqpQVbbdGzt5FT3lIFZAnZC2lbAuY-2BBKO9Xbl8ld9L1wtKxtfxU3o3sH8PJuynnkSI-2B-2FvzH1j4PvTk-3D


 

Mind a két változathoz használja a következő kulcsokat. 

      Serial Number:  TCPH-2752-0780-0420-0840 

      Activation Code:  B6D4-58EA-C88F-78E8 

A letöltött .exe programfájlt rendszeradminisztrátori módban telepítse. 

A program menüje angol nyelven fog feltelepülni, nincs magyar nyelvű programváltozatunk.  

Figyelem!  A telepítés TRIAL változata a fenti sorozatszámmal 15 napig működik. 

 

A fenti programokat azonos tartalommal a gyártó oldaláról is letöltheti regisztráció ellenében   

Kattintson az alábbi linkre a gyártó letöltő oldalának megnyitásához: 

https://www.turbocad.com/content/free-trials 

 

Amennyiben a letöltéssel nehézségei lennének, vagy segítségre lenne szüksége, akkor kérem 

keressenek minket az alábbi elérhetőségeken: 

Tel.: 06 52 460 404, 06 30 371 8040 

E-mail: info@cadprogramok.hu, vagy info@simtech.hu 

 

Üdvözlettel: 

Simtech Logisztika Kft. 

http://www.webhard.net/
https://www.turbocad.com/content/free-trials
mailto:info@cadprogramok.hu
../TurboCAD%202018/info@simtech.hu

