Oferta Sophos XG Firewall
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Zamień swój obecny firewall lub UTM na Sophos XG Firewall
i zyskaj do 100% rabatu na sprzęt.
Skorzystaj z wielokrotnie nagradzanej technologii ochrony sieci nowej generacji
Sophos XG Firewall i zyskaj do 100% rabatu na sprzęt.
Nasza oferta specjalna to alternatywa dla konkurencyjnych firewalli, które są
prezentowane w raporcie Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls, a także dla
rozwiązań Cyberoam i urządzeń Sophos SG UTM (dawniej Astaro).
Jeśli zmienisz swojego firewalla na Sophos XG Firewall, otrzymasz 50%,
75%, a nawet 100% rabatu na urządzenia serii XG. Wystarczy zamówić sprzęt
z odpowiednią roczną, dwuletnią lub trzyletnią subskrypcją w wariancie FullGuard,
FullGuard Plus, EnterpriseGuard lub Enterprise Plus.

Zmień swoje zabezpieczenie sieciowe na Sophos XG Firewall
za pomocą jednej z trzech opcji, aby uzyskać dodatkowe
korzyści.

Warunki:
Ì Niniejsza oferta obejmuje wszystkie obecne urządzenia serii XG z wyjątkiem XG 86,
XG 86w, XG 106 i XG 106w oraz obowiązuje tylko w połączeniu z jednoczesnym
zakupem rocznej, dwuletniej lub trzyletniej subskrypcji.
Ì Oferta dotyczy jednego z następujących poziomów usług: FullGuard, FullGuard Plus,
EnterpriseGuard lub EnterpriseGuard Plus.

Jakimi zaletami wyróżnia się firewall Sophos?
Ì Firewall XG: Znacznie lepsza widoczność, ochrona i czas reakcji oraz integracja
z produktami Sophos Central Endpoint dla zapewnienia 100% widoczności aplikacji.
Ì Firewall XG: Pełne raportowanie w ramach produktu bez dodatkowych kosztów.
Ì Firewall XG: Bezpieczne środowisko testowe w chmurze producenta
z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji do identyfikowania znanych
i nieznanych zagrożeń (wymagana subskrypcja „Plus”).

1. 50% rabatu na nowy sprzęt przy rocznej subskrypcji.

Korzystanie z oferty.

2. 75% rabatu na nowy sprzęt przy dwuletniej subskrypcji.

Przy składaniu zamówienia u Partnera Sophos powołaj się na niniejszą ofertę.

3. 100% rabatu na nowy sprzęt przy trzyletniej subskrypcji.
Wraz z nowym firewallem XG można również otrzymać 50% rabatu
na dowolne rozwiązanie ochrony Sophos Central.

Oferta Sophos XG Firewall
Regulamin („Oferta”):
Ì Niniejsza Oferta obowiązuje przez okres od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.
(„Okres Promocyjny”), chyba że firma Sophos poda inne terminy.
Ì Niniejsza Oferta obowiązuje wyłącznie w krajach należących do Europy
Wschodniej* i jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem
Partnerów uczestniczących w Ofercie.
Ì Oferta obowiązuje dla sprzętu Sophos XG Firewall o tej samej klasie
wydajności i takiej samej liczbie urządzeń co rozwiązanie
konkurencyjne, które ma zostać zamienione.
Ì Aby móc skorzystać z Oferty:
Ì zamówienie musi obejmować roczną, dwuletnią lub trzyletnią
subskrypcję na opcje FullGuard, FullGuard Plus, EnterpriseGuard
lub EnterpriseGuard Plus oraz na sprzęt serii XG. Należy pamiętać,
że z Oferty wyłączony jest sprzęt XG 86, XG 86w, XG 106 i XG 106w

Ì Oferty nie można łączyć z żadnymi innymi ofertami promocyjnymi Sophos.
Ì Oferta obowiązuje wyłącznie przy wymianie z konkurencyjnych firewalli,
które są ujęte w raporcie Gartner Magic Quadrant for Network Firewalls, a także
dla rozwiązań Cyberoam i Sophos SG Firewall/UTM (wcześniej Astaro).
Ì Organizacja Partnera i podmioty korzystające z Oferty muszą zawsze
przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych
oraz polityki Sophos dostępnej na stronie
https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-antibribery-policy.aspx
Ì Sophos może, według własnego uznania, w dowolnym momencie
i z dowolnego powodu usunąć każdy podmiot korzystający z tej Oferty,
zmodyfikować, zawiesić lub zakończyć niniejszą Ofertę (w całości
lub w części). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności dotyczących
niniejszej Oferty i jej regulaminu decyzja Sophos będzie ostateczna.

Ì przy składaniu zamówienia na zamiennik konkurencyjnego firewalla klient
musi przedstawić dowód jego posiadania, np. model i numer seryjny

Ì Niniejsza Oferta zostaje unieważniona, gdy jest zakazana przez prawo i 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 Oferty.

Ì oferta wyklucza uczestnictwo dotychczasowych klientów
Sophos XG Firewall i wznowienia subskrypcji.

Ì Sprzedawca uczestniczący w Ofercie ma wyłączne prawo do ustalania
cen naliczanych za wszystkie produkty i usługi Sophos.

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

Marceli Matczak

Security/SDN Business
Development Manager

*E
 uropa 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.
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