
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nowe możliwości biznesowe w promocji na zapory sieciowe Sophos 

Nie było do tej pory lepszej okazji, żeby zaproponować klientom przejście na zaporę sieciową Sophos. 

Obecne promocje na rozwiązania z serii XGS mają zachęcić klientów do wymiany konkurencyjnej zapory 
sieciowej lub urządzenia z serii Sophos SG i zyskania potężnej ochrony oraz wydajności zapewnianej przez 
zaporę sieciową i urządzenia Sophos z serii XGS. 

Dlatego przygotowaliśmy trzy atrakcyjne oferty pozwalające zaproponować zapory sieciowe klientom 
z różnych grup docelowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ogólne warunki wszystkich promocji podane zostały na drugiej stronie.  

 
Ulotka dla Partnerów 

Promocje na zaporę 
sieciową i urządzenia 
Sophos serii XGS  
1 czerwca 2021 r. – 31 marca 2022 r. 

 
Promocja 1: Wymiana konkurencyjnych rozwiązań (nowe, tylko dla nowych klientów) 

Oferta: kup co najmniej 3 lata ochrony Xstream Protection i zyskaj 100% rabatu na urządzenie z serii 
XGS. 

• Minimalny okres obowiązywania: 3 lata 
• Nie obejmuje modelu XGS87(w)  

KOD PROMOCYJNY:  XGS_3Y_Xstream_HWFREE_EE 

 
Promocja 3: Oferta migracji z serii SG (dla klientów korzystających obecnie z serii SG) 

Oferta: kup urządzenie z serii XGS oraz 3-letnią subskrypcję na ochronę Xstream Protection i zyskaj 
100% zniżki na urządzenie XGS, 100% zniżki na 3-letnią subskrypcję Web Server Protection oraz 
40% zniżki na 3-letnią subskrypcję Central Email Advanced (dla dowolnej liczby użytkowników). 
W razie potrzeby dostępne jest także do 4 godzin wsparcia Działu Migracji. 

• Minimalny okres obowiązywania: 3 lata 

• Nie obejmuje modelu XGS87(w) 

• Zamówienie musi obejmować urządzenie z serii XGS oraz ochronę Xstream Protection. Usługi Web 
Server Protection i Central Email Advanced są opcjonalne. 

KODY PROMOCYJNE:  SG_XGS_3Y_Xstream_Central 
 WSP_CEMA_3Y_Xstream_Central 

 
Promocja 2: Wymiana konkurencyjnych rozwiązań na technologię Distributed Edge (nowe, tylko 
dla nowych klientów) 

Oferta: kup 5-letni pakiet dla urządzenia Xstream (wyłącznie model XGS4300 i nowsze) i zyskaj 100% 
rabatu na pierwsze urządzenie z serii XGS4300, 50% rabatu na taki sam model urządzenia HA oraz 
8 godzin darmowych Profesjonalnych Usług*.   
Uwaga: Aktywny/Pasywny wymaga licencji tylko na jednostkę aktywną. 

• Minimalny okres obowiązywania: 5 lat  
• Wyłącznie XGS4300 i nowsze 
• W zamówieniu muszą zostać użyte oba kody promocyjne 

KODY PROMOCYJNE:  XGS_HA_COMPTI_ROW 

 XGS_HA_COMPTI_PROSERV 



Warunki (“Promocja”) 
 

Warunki obowiązujące w Promocji 1: 

Wymiana konkurencyjnych rozwiązań: kup urządzenie z serii XGS wraz 
z, co najmniej 3-letnią, ochroną Xstream i zyskaj 100% rabatu na sprzęt. 

Aby być uprawnionym do udziału w Promocji: 

• Zamówienie musi obejmować urządzenie z serii XGS oraz 
subskrypcję na ochronę Xstream Protection dla tego modelu 
urządzenia z minimalnym okresem obowiązywania wynoszącym 
3 lata.  
Należy pamiętać, że zakup sprzętu XGS 87 i XGS 87w nie 
kwalifikuje do udziału w niniejszej Promocji. 

• Zamówienie musi dotyczyć jednego klienta decydującego się 
na nową zaporę sieciową. Klienci korzystający obecnie z zapory 
sieciowej Sophos (dawniej zapora sieciowa XG), z Sophos UTM 
lub odnowień są wykluczeni z niniejszej Promocji. Jednak 
z Promocji mogą skorzystać obecni klienci Sophos, którzy nie 
posiadają jeszcze zapory sieciowej Sophos żadnego typu. 

 

Warunki obowiązujące wyłącznie w Promocji 2: 

Wymiana konkurencyjnych rozwiązań: kup 5-letni pakiet dla urządzenia 
Xstream i zyskaj 100% rabatu na pierwsze urządzenie (XGS4300 
i nowsze), 50% rabatu na urządzenie HA (ten sam model co pierwsze 
urządzenie) oraz do 8 godzin darmowych Profesjonalnych Usług. 

Aby być uprawnionym do udziału w Promocji: 

• Zamówienie musi obejmować dwa urządzenia serii XGS (wyłącznie 
XGS4300 i nowsze) oraz subskrypcję na ochronę Xstream 
Protection dla pierwszego urządzenia z minimalnym okresem 
obowiązywania wynoszącym 5 lat. Oba urządzenia muszą 
korzystać z tej samej obsługi HA. 

• Zamówienie musi dotyczyć jednego klienta decydującego się 
na nową zaporę sieciową. Klienci korzystający obecnie z zapory 
sieciowej Sophos (dawniej zapora sieciowa XG), z Sophos UTM 
lubi odnowień są wykluczeni z niniejszej Promocji. Jednak 
z Promocji mogą skorzystać obecni klienci Sophos, którzy nie 
posiadają jeszcze zapory sieciowej Sophos żadnego typu. 

 

Warunki obowiązujące wyłącznie w Promocji 1 oraz Promocji 2: 

• Sophos zastrzega sobie prawo do potwierdzenia faktu posiadania 
konkurencyjnej zapory sieciowej zastępowanej, w ramach 
niniejszej Promocji, sprzętem z serii XGS. Dlatego może, według 
własnego uznania, poprosić klientów końcowych o przedstawienie 
dowodu własności w postaci faktury, numeru seryjnego itp. lub 
innych podobnych informacji lub dokumentów, które Sophos uzna 
za stosowne. 

 

Warunki obowiązujące wyłącznie w Promocji 3: 

Wyłącznie dla klientów Sophos korzystających obecnie z urządzeń serii 
SG: kup urządzenie z serii XGS oraz subskrypcję na ochronę Xstream 
Protection i zyskaj 100% zniżki na urządzenie XGS, 100% zniżki na 3-
letnią subskrypcję Web Server Protection oraz 40% zniżki na 3-letnią 
subskrypcję Central Email Advanced (dla dowolnej liczby 
użytkowników). W razie potrzeby dostępne jest także do 4 godzin 
wsparcia Działu Migracji. 

Aby być uprawnionym do udziału w Promocji: 

• Zamówienie musi obejmować urządzenie z serii XGS oraz 
subskrypcję na ochronę Xstream Protection dla tego modelu 
urządzenia z minimalnym okresem obowiązywania wynoszącym 
3 lata. Subskrypcje Web Server Protection i Central Email 
Advanced są opcjonalne, ale w razie potrzeby należy je zamówić 
w tym samym czasie, co sprzęt. Promocja nie obejmuje modeli 
XGS87 i 87w. 

• Zamówienie musi dotyczyć jednego klienta Sophos korzystającego 
obecnie z urządzenia serii SG, stanowiącego zamiennik dla 
obecnego urządzenia (przy składaniu zamówienia należy podać 
numer seryjny wymienianego urządzenia). 

• W niniejszej promocji mogą brać także udział klienci korzystający 
obecnie z rozwiązań serii SG, którzy już przeszli na zaporę sieciową 
Sophos OS (SFOS). 

Warunki obowiązujące w Promocji 1, 2 oraz 3 

• Oferta promocyjna obowiązuje w okresie od 1 lipca 2021 r. do 
31 marca 2022 r. ("Okres obowiązywania promocji"), chyba 
że Sophos ustali inaczej. 

• Niniejsza Promocja jest ofertą ograniczoną czasowo, dostępną 
wyłącznie za pośrednictwem Partnerów biorących udział 
w Promocji, którzy należą obecnie do programu partnerskiego 
Sophos, cieszą się dobrą opinią i są zlokalizowani się 
w następującym regionie: 

Region Europa Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, 
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Grecja, 
Macedonia, Malta, Polska, Republika Kosowa, Rumunia, 
Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry. 

• Niniejsza Promocja nie może być łączona z innymi ofertami 
promocyjnymi Sophos i nie może być stosowana w połączeniu 
z jakimikolwiek, dodatkowymi rabatami. 

• Niniejsza Promocja musi zostać zastosowana w momencie 
zakupu i nie może być stosowana wstecz, do poprzednich 
zamówień oraz transakcji. 

• W przypadku niniejszej Promocji nie jest wymagana rejestracja 
transakcji. 

• Firmy Partnerów oraz uczestnicy niniejszej Promocji 
zobowiązani są do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
regulacji antyłapówkarskich i antykorupcyjnych oraz zasad 
Sophos podanych na stronie: https://www.sophos.com/en-
us/legal/sophos-antibribery-policy.aspx . 

• Sophos może, według własnego uznania, zdyskwalifikować 
dowolnego uczestnika niniejszej Promocji oraz zmodyfikować, 
zawiesić lub zakończyć niniejszą Promocję lub dowolne 
zamówienie, w całości lub w części, w dowolnym czasie 
i z dowolnego powodu. W przypadku jakichkolwiek sporów 
dotyczących niniejszej Promocji, niniejszych warunków lub 
dowolnego zamówienia, decyzja Sophos o zdyskwalifikowaniu 
dowolnego Uczestnika niniejszej Promocji i/lub 
o zmodyfikowaniu, zawieszeniu lub zakończeniu niniejszej 
Promocji lub dowolnego zamówienia złożonego przez 
Uczestnika będzie uznana za ostateczną. 

• Niniejsza Promocja jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona 
przez prawo i podlega obowiązującym przepisom i regulacjom. 
Uczestnicy wyrażają zgodę, że Sophos nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające 
z niniejszej Promocji. 

• Za zgłoszenie promocji oraz uiszczenie stosownych podatków 
i opłat odpowiedzialni są wyłącznie Partnerzy biorący udział 
w niniejszej Promocji. 

• Partner biorący udział w Promocji ma wyłączne prawo do 
ustalania cen pobieranych za wszystkie produkty i usługi 
Sophos. Niniejsza Promocja obejmuje wyłącznie zamówienia 
złożone bezpośrednio przez dystrybutorów Sophos. 

• Prywatność: Sophos wykorzysta dane osobowe uczestników do 
przeprowadzenia niniejszej akcji. Dane mogą być 
wykorzystywane tylko zgodnie z Polityką Prywatności 
obowiązującą w Grupie Sophos, dostępną na stronie: 
https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-group-privacy-
policy.aspx 

• Europa Wschodnia: W przypadku zakupów dokonywanych 
przez partnerów Sophos Ltd. (Abingdon, Wielka Brytania) 
niniejsza Promocja podlega prawu Anglii i Walii. 

 
* 8 godzin Profesjonalnych Usług stanowi dodatkową usługę partnerską 

i nie spełnia wszystkich wymagań niezbędnych do zaprojektowania 
oraz wdrożenia rozwiązania. 
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