Ograniczona czasowo oferta zakupu
nowych rozwiązań Wi-Fi
Rabat 90% na ofertę Central Wireless przy zakupie punktu dostępowego APX
(Promocja ważna do 31.12.2020)

Sophos Wireless umożliwia łatwe i wydajne zarządzanie sieciami Wi-Fi w ramach jednolitej konsoli opartej
na chmurze Sophos Central. W połączeniu z punktem dostępowym z serii APX, rozwiązanie daje dostęp
do naszej unikalnej funkcji Security Heartbeat™ do monitorowania i kontroli stanu podłączonych urządzeń
końcowych i klientów mobilnych, zarządzanych za pomocą Sophos Central, aby lepiej chronić Twoje sieci Wi-Fi
przed niezgodnymi urządzeniami.
TWOJE KORZYŚCI:

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY:

ÌÌ Skalowalna chmura: Rozbudowa sieci jest bardzo prosta i sprowadza
się do dodawania nowych punktów dostępowych.
ÌÌ Usługa Synchronized Security: Zintegrowana z Twoim urządzeniem końcowym
i/lub klientem mobilnym Sophos pod kontrolą Sophos Central.
ÌÌ Zdalne zarządzanie: Loguj się na swoje kontro Sophos Central z dowolnego
miejsca, by zdalnie rozwiązywać problemy, tworzyć konfiguracje
i nadzorować wiele lokalizacji.
ÌÌ Portfolio APX: Oferuje szeroki wybór modeli sprawdzających się w wielu różnych
zastosowaniach, zarówno w pomieszczeniach, jak i w terenie. Obejmuje 5-letnią
gwarancję i możliwość przyspieszonej wymiany w przypadku awarii.
ÌÌ Wszystko na jednym ekranie: Zarządzaj z poziomu Sophos Central
sieciami bezprzewodowymi, ochroną urządzeń końcowych, klientów
mobilnych i serwerów, pocztą e-mail, szyfrowaniem i wieloma innymi.

Użyj kodu promocyjnego poniżej podczas składania zamówienia u Twojego
partnera Sophos. Zamówienia muszą zawierać licencje i punkty dostępowe APX
w tej samej liczbie.

Wykorzystujesz modele Sophos z serii AP? Zapytaj swojego partnera Sophos
o obecne promocje. Możesz także zarządzać punktami dostępowymi
z serii AP i APX w środowisku mieszanym.

Więcej informacji dostępnych
jest na stronie
sophos.com/central-wifi

Kwalifikowany zakup
Rabat 90% na każdą nową subskrypcję Central
Wireless Standard (dla serii APX) przy zakupie
tej samej liczby punktów dostępowych APX.
Uwaga: Na każde urządzenie APX
wymagana jedna licencja

Kod promocyjny

APX_CWIFI_90

W razie jakichkolwiek pytań w związku z ofertą, Twój partner Sophos
z chęcią Ci pomoże.
Twój zespół Sophos.

Regulamin („Promocja”):
1. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje przez okres od 7 września 2020 r.
do 31 grudnia 2020 r. („Okres Promocyjny”), chyba że firma Sophos
poda inne terminy.
2. Promocja obowiązuje przez ograniczony czas i jest dostępna wyłącznie
u uczestniczących Partnerów w następujących regionach:
ÌÌ DACH: Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein
ÌÌ Sophos Europa Wschodnia: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Gruzja,
Grecja, Węgry, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia Północna, Malta,
Czarnogóra, Mołdawia, Polska, Kosowo, Rumunia, Rosja, Serbia,
Słowacja, Słowenia, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.
3. Promocja:
ÌÌ Sophos umożliwia partnerom w swoim kanale dystrybucyjnym zaoferowanie
klientom co najmniej 90-procentowej zniżki na 1-, 2- lub 3-letnie subskrypcje
Central Wireless Standard (dla serii APX) przy zakupie modeli punktów
dostępowych z serii APX w ilości odpowiadającej liczbie subskrypcji
(APX 120, APX 320, APX 530, APX 740, APX 320X, jeśli dostępne).
Niezależnie od powyższego, wszystkie strony przyjmują do wiadomości,
że dystrybutorzy i partnerzy Sophos są niezależnymi stronami trzecimi
podejmującymi samodzielne decyzje w kwestiach cen i rabatów.
ÌÌ Rabat zostanie odjęty wyłącznie od kosztu subskrypcji.
4. Rabat dotyczy WYŁĄCZNIE zamówień zawierających równą liczbę
urządzeń APX i subskrypcji, chyba że firma Sophos zezwoli inaczej.
5. Zamówienie musi zostać złożone na rzecz jednego klienta Sophos
Wireless, nowego lub istniejącego, dotyczyć wyłącznie nowego
zakupu, promocja wyraźnie wyklucza przedłużenia subskrypcji.
6. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami firmy Sophos
związanymi z subskrypcjami oprogramowania Sophos Wireless; promocja
może się łączyć WYŁĄCZNIE z ofertami urządzeń APX w regionach,
w których są dostępne i dotycząca ich zniżka nie przekracza 25%.
7. Do skorzystania z Promocji nie jest konieczna rejestracja zakupu.
8. Organizacja Partnera i podmioty korzystające z Promocji muszą zawsze
przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych
oraz polityki Sophos dostępnej na stronie
https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-antibribery-policy.aspx

9. Sophos może, według własnego uznania, w dowolnym momencie
i z dowolnego powodu usunąć każdy podmiot korzystający z tej Promocji,
zmodyfikować, zawiesić lub zakończyć niniejszą Promocję (w całości
lub w części). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności dotyczących
niniejszej Promocji i jej regulaminu decyzja Sophos będzie ostateczna.
10. Niniejsza Promocja zostaje unieważniona, gdy jest zakazana
przez prawo i jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami
ustawowymi i wykonawczymi. Uczestnicy wyrażają zgodę, że firma
Sophos nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty lub szkody wynikające z niniejszej Promocji.
11. Partner uczestniczący w Promocji ma wyłączne prawo do ustalania
cen naliczanych za wszystkie produkty i usługi Sophos. Promocja
obowiązuje wyłącznie w przypadku zamówień złożonych
bezpośrednio za pośrednictwem naszych dystrybutorów.
12. Prywatność: Firma Sophos będzie wykorzystywać dane osobowe uczestnika
do prowadzenia działań. Możesz również korzystać z danych zgodnie z naszą
Polityką prywatności Grupy Sophos, która jest dostępna pod adresem:
https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-group-privacy-policy.aspx
13. DACH: Niniejsza Promocja podlega niemieckiemu prawu w zakresie
zakupów dokonywanych u partnerów Sophos Technology GmbH
(Frankfurt am Main) i prawu szwajcarskiemu (Zurich) w zakresie
zakupów dokonywanych u partnerów Sophos Schweiz AG.
14. Europa Wschodnia: niniejsza Promocja podlega przepisom prawa Anglii i Walii.
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