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Norton AntiVirus Basic BOX
1PC 1Rok PL
Cena brutto

39,00 zł

Cena netto

31,71 zł

Cena poprzednia

49,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

21370589

Subskrypcja

Tak

Opis produktu
Licencja: BOX
Ilość stanowisk: 1 PC
Czas subskrypcji: 1 Rok

Niezawodna ochrona Norton dla Twoich komputerów PC i Mac®,
smartfonów i tabletów oraz bezpieczna kopia plików
Spokój dzięki niezawodnej ochronie Norton dla Twoich urządzeń. Komputer PC na biurku. Smartfon w ręku córki. Tablet i Mac
w rodzinnym bagażu. Tak, chronimy je wszystkie.

Zapewnij odpowiednią ochronę każdemu urządzeniu w Twoim domu.
Każde urządzenie jest inne, tak jak każda osoba w Twojej rodzinie. Dlatego dla każdego z
nich proponujemy odpowiednią ochronę. Twoją rodzinę komputerów PC i Mac chronimy
przed zagrożeniami internetowymi, a smartfony i tablety przed konsekwencjami
zgubienia i naruszeniami prywatności.
Śpij spokojnie dzięki ochronie prywatności na wszystkich urządzeniach używanych przez
Twoich bliskich. Twoja prywatność. Twoje bezcenne wspomnienia z wakacji. Twoje
kontakty. Są bezpieczne.
Możesz korzystać z pełnej ochrony różnych urządzeń cyfrowych. Ponieważ urządzenia
używane przez Ciebie i Twoją rodzinę ciągle się zmieniają, bez problemu możesz
przenosić zabezpieczenia z jednego urządzenia na inne. Nowe urządzenie? Jemu też
możesz zapewnić ochronę.

Nieoczekiwane sytuacje wcale nie są wyjątkowe.Istnieje ryzyko rozlania napoju, awarii
dysku twardego czy zgubienia komputera przenośnego. Nikt nie lubi myśleć o takich
rzeczach, ale warto zastanowić się nad rozwiązaniem zabezpieczającym, które obejmuje
kopie zapasowe online zapewniające automatyczne szyfrowanie i ochronę Twoich
najważniejszych plików.
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Pewna ochrona. Jesteśmy tak pewni naszej ochrony przed wirusami i destrukcyjnym
oprogramowaniem, że użytkownikom z aktualną subskrypcją usługi Norton, których
komputer zostanie zainfekowany, a my nie będziemy w stanie usunąć tego zagrożenia,
gwarantujemy całkowity zwrot pieniędzy nawet po upływie okresu ważności naszej
standardowej 60-dniowej gwarancji zwrotu kosztów. Takiej pewności nie zagwarantują
żadne darmowe rozwiązania.
Obsługiwane systemy operacyjne
Microsoft® Windows® XP Home/Professional/Tablet PC/Media Center (wersje 32-bitowe) z dodatkiem Service Pack 3 (SP
3) lub nowszym
Microsoft Windows Vista® Starter/Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (wersje 32- i 64-bitowe) z dodatkiem
Service Pack 1 (SP 1) lub nowszym
Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (wersje 32- i 64-bitowe) z dodatkiem
Service Pack 1 (SP 1) lub nowszym
Microsoft Windows 8/8 Pro (wersje 32- i 64-bitowe)
Microsoft Windows 8.1/8.1 Pro (wersje 32- i 64-bitowe)
Obecna i dwie poprzednie wersje systemu Mac OS® X
Android™ 2.3 lub nowsza wersja (wymagana zainstalowana aplikacja Google™ Play)
iOS® 6 lub nowsza wersja
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