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ANTIVIR KASPERSKY ANTI-VIRUS 2018 CZ
Cena celkem:

538 Kč
(bez DPH: 445 Kč)

Běžná cena:

592 Kč
54 Kč

Ušetříte:
Kód zboží:
Part No.:
Záruka:
Stav:

SAUKSP3004
KL1171XCBFR
6 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
Kaspersky Anti-Virus CZ
Obnovení elektronické licence pro 2 zařízení na 1 rok.
Přehled
Aplikace Kaspersky Anti-Virus poskytuje nezbytnou ochranu proti všem typům malwaru.
Je páteří veškeré obrany vašeho počítače a střeží vás před nejnovějšími viry, spywarem, červy a dalšími nebezpečími. Je to
ideální, snadno použitelné řešení zabezpečení, které nezpomalí váš počítač.
Chrání proti virům, spywaru, červům, trojským koním a dalším hrozbám
Poskytuje špičkové zabezpečení a přitom vás nezpomalí
Usnadní správu zabezpečení a přístup k podpoře
Speciﬁkace
Zabezpečení - Chrání před viry, spywarem, internetovými hrozbami a dalším nebezpečím
Počítačoví zločinci vypouštějí do světa stovky tisíc nových malwarových hrozeb každý den.
Proto zabezpečení Kaspersky Anti-Virus s využitím cloudu neustále doplňuje vaši obranu proti malwaru a nebezpečím
internetu. Blokujeme také bannerové reklamy a umožňuje ﬁltraci obtěžujících spamových zpráv.
Soukromí - Chrání vaše soukromí a brání krádeži identity
Phishingové útoky jsou automaticky blokovány - pomocí technologie Webcam Protection, navíc zločincům zabrání ve
sledování vaší činnosti vaší vlastní webovou kamerou. Bráněny jsou také sledování vašich zvyklostí při procházení webu a
zachycování vašich osobních informací.
Děti - Pomáhá chránit děti před nebezpečími internetu a ještě více
Oceňované funkce rodičovské kontroly, které lze využívat na počítačích se systémem Windows nebo Mac, vám umožňují
snadno spravovat stahování aplikací vašich dětí, brání přístupu k nevhodnému webovému obsahu a hrám, slouží ke správě

zasílání zpráv na sociálních sítích a brání vašim dětem v prozrazování osobních údajů.
Výkon - Poskytuje špičkové zabezpečení … a přitom vás nezpomalí
Technologie zabezpečení v sobě spojují ochranu a efektivitu: pracují tedy "v zákulisí", aniž by zpomalovaly vaše aktivity v
digitálním prostoru.
Jednoduchost - Zjednodušuje správu zabezpečení… ve všech vašich zařízeních
Bezplatný účet My Kaspersky vám umožní spravovat zabezpečení - ve všech počítačích, tabletech a telefonech - z jakéhokoli
místa, kde máte přístup k webu. Můžete zkontrolovat stav zabezpečení a licencí jednotlivých zařízení a upravit důležitá
nastavení zabezpečení. Kromě toho máte přístup ke speciálním nabídkám a můžete stahovat bezplatné produkty Kaspersky
Lab. Účet My Kaspersky vám rovněž zajišťuje snadný přístup k technické podpoře.
Kompletní výhody a klíčové funkce produktu ZDE
Minimální systémové požadavky:
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 a vyšší
Mac OS X 10.8 a vyšší
Android verze 2.3 a vyšší
Systém iOS 7.0 nebo novější
Systém Windows Phone 8
Je vyžadováno připojení k internetu kvůli aktivaci a aktualizacím produktu a kvůli přístupu k některým funkcím
Kompletní systémové požadavky ZDE
O společnosti Kaspersky Lab
Kaspersky Lab je největším soukromě vlastněným poskytovatelem koncových bezpečnostních řešení na světě. Společnost se
řadí mezi čtyři největší prodejce bezpečnostních řešení pro koncové uživatele. Již 17 let patří Kaspersky Lab mezi přední
inovátory v oblasti informačních technologií a poskytuje efektivní digitální bezpečnostní řešení zákazníkům, malým a
středním ﬁrmám i velkým podnikům. Aktuálně společnost působí v bezmála 200 zemích a oblastech a poskytuje placenou
ochranu více než 300 milionům uživatelů. Více informací o společnosti Kaspersky Lab najdete na www.kaspersky.cz.
Vážený zákazníku,
Prosíme o dodání kontaktních údajů o koncovém zákazníkovi při objednání elektronické licence produktů společnosti
Kaspersky.
-Název ﬁrmy
-Adresa (ulice, město, PSČ)
-IČ
-Kontaktní osoba
-Email
-Telefon
Tyto údaje prosím pošlete spolu s objednávkou přímo Vašemu obchodníkovi případně na emailovou adresu
kaspersky@100mega.cz
S případnými dotazy se prosím obracejte taktéž na výše uvedenou emailovou adresu.
Chystáte se objednat elektronickou licenci (ESD).
Okamžikem zpřístupnění licenčních kódů se stáváte oprávněným licenčním uživatelem SW produktu v souladu s licenčními
podmínkami příslušného výrobce SW (tj. nositelem autorských práv). Z výše uvedeného důvodu není možné tuto ESD licenci
po dokončení objednávky dodavateli 100Mega Distribution s.r.o. vrátit.

