
Promocja obowiązuje przy 
trzyletniej subskrypcji na:

Central Endpoint:
Ì Central Intercept X Advanced
Ì Central Intercept X Advanced with EDR

Central Server:
Ì Central Intercept X Advanced for Server
Ì Central Intercept X Advanced

for Server with EDR

Ì Zatrzymają nieznane złośliwe oprogramowanie dzięki technologii głębokiego uczenia i sztucznej inteligencji
Ì Blokują ataki ransomware - dzięki czemu nigdy nie zapłacisz ani grosza, aby odzyskać swoje dane
Ì Zapobiegają nieautoryzowanym próbom szyfrowania
Ì Ochronią dane uwierzytelniające przed kradzieżą oraz wykryją niepożądany przepływ danych
Ì Powstrzymają hakerów przed wykorzystywaniem luk w zabezpieczeniach i narażaniem niezałatanych hostów
Ì Automatycznie wykryją i nadadzą priorytety potencjalnym zagrożeniom przy użyciu technologii EDR
Ì Umożliwiają zarządzanie wszystkimi powyższymi za pomocą jednego systemu Sophos Central - za darmo

Aby skorzystać z tej specjalnej ceny, proszę skontaktować się z Partnerem Sophos i powołać się na tę promocję.

Uwaga: Aby zredukować wydatki inwestycyjne (CAPEX) i przenieść je na wydatki na utrzymanie 
(OPEX), możesz skorzystać z rozwiązania Sophos jako usługi. Zapytaj swojego Partnera 
Sophos MSP lub skontaktuj się z dystrybutorem pod adresem security@fen.pl. 

Dodatkowa ochrona dla Twoich urządzeń domowych z Sophos Home for Commercial Use
Chroniąc swoje firmowe urządzenia i dane za pomocą rozwiązań Sophos endpoint, masz również 
możliwość ochrony swoich prywatnych urządzeń w domu. Skorzystaj z naszej promocji i 
zdobądź darmowe licencje Sophos Home for Commercial Use. Dowiedz się więcej tutaj.

Bądź bezpieczny z Sophos! 

Ulotka dla klientów

Promocja Endpoint and Server Protection 
Otrzymaj 3 letnie licencje w cenie rocznych! 

Ważna do 30 września 2021

Bezpieczeństwo cybernetyczne staje się coraz bardziej złożone. Prawie 7 na 10 organizacji 
niezależnie od ich wielkości pada w pewnym momencie ofiarą ataków. 

Nie bądź łatwym celem dla ataków sieciowych. Upewnij się, że stosowane 
przez Ciebie zabezpieczenia spełniają następujące parametry:

mailto:security%40fen.pl?subject=
https://makeittogether.pl/koronawirus-i-wynikajace-z-niego-zmiany-w-sposobie-pracy/


Warunki i regulamin promocji: 
1. Niniejsza promocja obowiązuje w okresie od 1 maja 2021r. do 30 września 2021 r.
(“Okres promocji”), chyba że Sophos ustali inaczej. 
2. Niniejsza Promocja jest ważna tylko w krajach należących do Sophos Eastern
Europe* i jest dostępna tylko za pośrednictwem uczestniczących Partnerów Sophos
(“Partnerzy”).
3. Promocja oferuje dodatkowy rabat na Sophos Intercept X Advanced, Intercept X
Advanced with EDR, Intercept X Advanced for Server i Intercept X Advanced with EDR
for Server, tylko dla 36-miesięcznej subskrypcji.
4. Promocja jest ważna dla nowych lub obecnych klientów Sophos, z wyłączeniem
istniejących klientów Sophos, którzy już korzystają z Intercept X w dowolnym wariancie
oraz Sophos Central Endpoint/Central Server Protections (CEP/CIX/CIXA/CIXAEDR).
5. Promocja dotyczy firm zatrudniających do 1.000 pracowników. Firmy powyżej 1.000
użytkowników zachęcamy do kontaktu poprzez Partnerów Sophos lub bezpośrednio
Sophos.
6. Promocja nie może być łączona z innymi ofertami promocyjnymi Sophos.
7. Zamówienie Promocji powinno być realizowane za pośrednictwem Certyfikowanego
Partnera Sophos (przynajmniej z jednym Certyfikatem Sprzedaży).
8. Po Okresie Promocji wszystkie usługi, subskrypcje i odnowienia będą oferowane w
regularnych cenach.
9. Promocja nie może być zastosowana do wcześniejszych zamówień lub transakcji
zamkniętych poza okresem promocji.
10. Partnerzy uczestniczący w tej Promocji muszą przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów antykorupcyjnych oraz polityki Sophos na https://www.
sophos.com/en-us/legal/sophos-antibribery-policy.aspx .
11. Inne ograniczenia mogą mieć zastosowanie i w przypadku jakichkolwiek sporów
dotyczących tej akcji lub niniejszego regulaminu, decyzja Sophos jest ostateczna i
wiążąca.
12. Sophos może, według własnego uznania, zdyskwalifikować każdego uczestnika
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*Europa Wschodnia obejmuje następujące kraje: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, 
Gruzja, Grecja, Węgry, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia Północna, Malta, Czarnogóra, Mołdawia, Polska, Republika Kosowa, Rumunia, Rosja, Serbia, 
Słowacja, Słowenia, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.

Dowiedz się więcej o Intercept X na 
sophos.com

z tej promocji i zmodyfikować, zawiesić lub zakończyć tę promocję, w całości lub w 
części, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.
13. Uczestniczący Partner ma wyłączne prawo do określania cen pobieranych za
wszystkie produkty i usługi Sophos. Niniejsza Promocja jest ważna tylko dla zamówień
składanych bezpośrednio przez naszych dystrybutorów.
14. Prywatność: Sophos wykorzysta dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia
akcji. Można również korzystać z danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności Sophos
Group, która jest dostępna pod następującym adresem URL: https://www.sophos.
com/en-us/legal/sophos-group-privacy-policy.aspx
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