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1. 50% zniżki na nowy sprzęt z roczną obsługą serwisową

2. 75% zniżki na nowy sprzęt z dwuletnią obsługą serwisową

3. 100% zniżki na nowy sprzęt z trzyletnią obsługą serwisową

Dodatkowy rabat: wraz z nowym firewallem XG możesz otrzymać także 50% 

zniżki na dowolne rozwiązania Sophos Central zapewniające bezpieczeństwo 

punktów końcowych.

Ulotka dla partnerów handlowych

Oferta dotycząca firewalli Sophos XG

Odbierz do 100% rabatu na urządzenia z serii XG

Możesz dostać nawet 100% rabatu na sprzęt, jeśli zaoferujesz swoim klientom 
wielokrotnie nagradzaną technologię zapewniania bezpieczeństwa w sieci Next-Gen 
z firewallem Sophos XG.

Nasza oferta specjalna dotyczy wymiany  firewalli Cyberoam, Sophos SG , a także 

innych  firewalli wyszczególnionych w Gartner Magic Quadrant for Network.

Jeśli przekonasz swoich klientów do wybrania firewalla Sophos XG, otrzymasz 50%, 

75%, a nawet 100% zniżki na urządzenia z serii XG. Wystarczy, że klienci zamówią sprzęt 

z roczną, dwuletnią lub trzyletnią subskrypcją FullGuard, FullGuard Plus, 

EnterpriseGuard lub Enterprise Plus.

Przekonaj swoich klientów do jednej z trzech opcji firewalla 
Sophos XG, a dostaniesz dodatkowo:

Warunki:

Ì Niniejsza oferta dotyczy wszystkich dostępnych urządzeń z serii XG, z wyjątkiem
XG 86, XG 86w, XG 106 oraz XG 106w i obowiązuje wyłącznie w przypadku
zakupu rocznej, dwuletniej lub trzyletniej subskrypcji.

Ì Oferta dotyczy następujących usług : FullGuard, FullGuard Plus, EnterpriseGuard
oraz EnterpriseGuard Plus

Zalety firewall Sophos:
Ì Firewall XG: lepsza widoczność, ochrona i czas reakcji, a także integracja

z produktami Sophos Endpoint zapewniającymi 100% widoczność aplikacji

Ì Firewall XG: pełne raportowanie on-box bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Ì Firewall XG Firewall: rozwiązanie Sandstorm typu sandobox z zaawansowanymi
funkcjami uczenia się, pozwalające rozpoznać znane i nieznane zagrożenia
(wymagana jest subskrypcja „Plus”))

Jak skorzystać z oferty?
Z oferty można skorzystać podczas składania zamówienia oraz rejestracji transakcji.



Ulotka dla partnerów handlowych - oferta dotycząca firewalli Sophos XG

Warunki ("Oferta")

Ì Oferta dostępna jest w okresie od 10 listopada 2019 r. do 30 września 2020 r.

(„Okres promocji”), chyba że firma Sophos wyznaczy inny okres.

Ì Oferta obejmuje wyłącznie partnerów handlowych zlokalizowanych w krajach 

Europy Wschodniej*.

Ì Aby skorzystać z Oferty, partner handlowy musi być czynnym i aktywnym 

członkiem Programu Partnerskiego Sophos

Ì Oferta dotyczy zapory Sophos XG Firewall tej samej klasy oraz tej samej liczby 

urządzeń, co konkurencyjne rozwiązanie, które zostanie zastąpione.

Ì Aby skorzystać z Oferty:

� Zamówienie musi obejmować roczną, dwuletnią lub trzyletnią subskrypcję 
FullGuard, FullGuard Plus, EnterpriseGuard lub EnterpriseGuard Plus oraz 
urządzenia z serii XG. Należy pamiętać, że zakup sprzętu XG 86, XG 86w, XG 

106 i XG 106w nie pozwala skorzystać z Oferty.

� Podczas składania zamówienia na zamiennik konkurencyjnej zapory, klient 
musi przedstawić dowód posiadania konkurencyjnego sprzętu, np. model
i numer seryjny.

� Z oferty nie mogą skorzystać osoby przedłużające subskrypcję.

Ì Oferta nie może być łączona z żadnymi innymi ofertami promocyjnymi firmy 
Sophos.

Ì W przypadku niniejszej Oferty wymagana jest potwierdzona rejestracja w portalu 
(przypisanie numeru projektu)
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Ì Oferta obowiązuje wyłącznie w przypadku rezygnacji z zapór konkurencyjnych
dostawców, rozwiązań Cyberoam,Sophos SG i innych zapór sieciowych opisanych
w  Gartner Magic Quadrant for Network

Ì Oferta jest ważna wyłącznie w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem

naszych dystrybutorów. Partnerzy handlowi, którzy korzystają z Oferty, mają

wyłączne prawo do ustalania cen na wszystkie produkty i usługi firmy Sophos.

Ì Firmy będące partnerami handlowymi firmy Sophos oraz korzystające z Oferty

zobowiązane są do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów

antykorupcyjnych oraz zasad firmy Sophos podanych pod adresem:

https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-antibribery-policy.aspx

Ì Firma Sophos może, według własnego uznania, zdyskwalifikować dowolnego
partnera handlowego korzystającego z Oferty oraz zmodyfikować, zawiesić lub
wypowiedzieć niniejszą Ofertę, w całości lub w części, w dowolnym momencie
i z dowolnego powodu. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących Oferty lub
poniższych warunków, decyzja firmy Sophos będzie uważana za ostateczną.

Ì Oferta traci ważność, w przypadku gdy jest niezgodna z prawem. Oferta podlega
obowiązującym przepisom ustawowym i wykonawczym. Partnerzy handlowi
korzystający z Oferty wyrażają zgodę na brak odpowiedzialności firmy Sophos
za jakiekolwiek straty oraz szkody będące wynikiem Oferty.

Ì Oferta podlega prawu Anglii i Walii, a wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania

wszelkich sporów i roszczeń związanych z tą Ofertą mają sądy Anglii i Walii.

*Europa Wschodnia obejmuje następujące kraje: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i 
Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Gruzja, Grecja, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia 
Północna, Malta, Mołdawia, Polska, Republika Czeska, Republika Kosowa, Rumunia, Rosja, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan oraz Węgry.
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