
Promocja obejmuje trzyletnią 
subskrypcję na: 

Ochronę urządzeń końcowych:
 Ì Central Intercept X Advanced
 Ì Central Intercept X Advanced z EDR

Ochronę serwerów:
 Ì Central Intercept X Advanced dla serwera
 Ì Central Intercept X Advanced dla serwera z EDR

Zagrożenia cybernetyczne stają się coraz bardziej złożone. Prawie 7 na 10 organizacji o dowolnej 
wielkości w pewnym momencie działalności pada ofiarą ataków.

Nie bądź łatwym celem dla cyberataków. Upewnij się, że stosowane przez Ciebie zabezpieczenia 
przed atakami cybernetycznymi wyróżniają się następującymi cechami:

 Ì zatrzymują nieznane, złośliwe oprogramowanie z wykorzystaniem funkcji głębokiego uczenia  
i technologii AI

 Ì blokują ataki ransomware – nigdy nie płać nawet złotówki, aby odzyskać dane

 Ì zapobiegają nieuprawnionym próbom szyfrowania

 Ì chronią dane osobowe przed kradzieżą oraz wykrywają złośliwy ruch

 Ì uniemożliwiają hakerom wykorzystywanie słabych punktów i nieuaktualnionych hostów

 Ì automatycznie wykrywają potencjalne zagrożenia i nadają im priorytety za pomocą technologii EDR

 Ì zarządzaj – za darmo – wszystkimi powyższymi aspektami za pomocą jednego systemu Sophos Central

Aby skorzystać z tej specjalnej oferty cenowej, skontaktuj się ze swoim Partnerem Sophos  
i powołaj się na tę promocję

Uwaga: W celu ograniczenia regularnego modelu CAPEX do OPEX rozwiązanie Sophos może 
zostać wykorzystane jako usługa. Zapytaj o to swojego Partnera Sophos MSP lub skontaktuj się 
bezpośrednio z przedstawicielem Sophos, pisząc wiadomość na adres: salesee@sophos.com 

Dodatkowa ochrona domowych urządzeń z Sophos Home for Commercial Use

Ochrona firmowych urządzeń i danych za pomocą rozwiązań końcowych Sophos daje również 
możliwość zabezpieczenia swoich prywatnych urządzeń w domu. Skorzystaj z naszej promocji 
i uzyskaj bezpłatne licencje Sophos Home for Commercial Use. Dowiedz się więcej tutaj.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo z Sophos! 

Ulotka dla klientów

Promocja na ochronę urządzeń końcowych i serwerów   
Otrzymaj trzyletnią subskrypcję za cenę rocznej.  

Obowiązuje do 31 grudnia 2020 r.

mailto:salesee%40sophos.com?subject=
https://news.sophos.com/en-us/2020/03/18/cybersecurity-guidance-during-the-coronavirus-pandemic/


Regulamin („Promocja”): 
1. Promocja obowiązuje przez okres od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. 

(„Okres Promocyjny”), chyba że firma Sophos poda inne terminy.
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w krajach należących do Europy 

Wschodniej* i jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem 
uczestniczących w niej Partnerów Sophos („Partnerów”).

3. Promocja oferuje dodatkowy rabat dla rozwiązań Sophos Central Intercept 
X Advanced, Central Intercept X Advanced with EDR, Central Intercept 
X Advanced for Server oraz Central Intercept X Advanced for Server 
with EDR tylko w przypadku 36-miesięcznej subskrypcji.

4. Promocja obowiązuje dla nowych lub obecnych klientów Sophos, 
z wyłączeniem dotychczasowych klientów Sophos, którzy już 
korzystają z Intercept X w dowolnym wariancie oraz z Sophos Central 
Endpoint/Central Server Protections (CEP/CIX/CIXA/CIXAEDR).

5. Promocja obowiązuje dla firm zatrudniających do 1 000 pracowników. 
Firmy powyżej 1 000 użytkowników zachęca się do kontaktu 
za pośrednictwem Partnerów Sophos lub bezpośrednio z firmą Sophos.

6. Promocji nie można łączyć z żadnymi innymi ofertami 
promocyjnymi lub motywacyjnymi Sophos.

7. Zamówienie w ramach Promocji powinno być realizowane za pośrednictwem 
Certyfikowanego Partnera Sophos (posiadającego co najmniej jednego  
certyfikowanego konsultanta handlowego Sophos).

8. Po upływie Okresu Promocji wszystkie usługi, subskrypcje 
i wznowienia będą oferowane po stałych cenach.

9. Promocja nie może być stosowana w odniesieniu do poprzednich 
zamówień lub transakcji zamkniętych poza Okresem Promocji.

10. Organizacja Partnera i uczestnicy 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 

© Copyright 2020. Sophos Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod nr 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, Wielka Brytania
Sophos jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Sophos Ltd. Wszystkie inne wymienione nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli

*  Europa Wschodnia obejmuje tylko następujące kraje: 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.

11. Oprócz powyższych mogą także obowiązywać inne ograniczenia, 
a w przypadku jakichkolwiek sprzeczności dotyczących 
podejmowania przedstawionych działań lub niniejszego 
regulaminu ostateczna i wiążąca jest decyzja Sophos.

12. 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.

13. 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.

14. 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. 

15. 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

16. Niniejsza promocja podlega przepisom prawa Anglii i Walii.

Chcesz wiedzieć więcej na temat rozwiązań SOPHOS?  
Zapraszam do kontaktu:

Marceli Matczak
Security/SDN Business  
Development Manager

+48 785 051 978 
marceli.matczak@s4e.pl 

https://s4e.pl/sophos/
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