ESET NOD32

A Computer Maintenance Rétság az ESET NOD32 termékek viszonteladója 2012. Március 05-t?l.
Az ESET termékei megbízható védelmet nyújtanak az ismert és még ismeretlen kártev?k ellen, miközben nem terhelik fölöslegesen
számítógépét. A NOD32 eddig 71 alkalommal szerezte meg a VB100% díjat, ezzel a NOD32 a csúcstartó a neves vírusirtók
élmez?nyében. Az osztrák AV-Comparatives évente négy alkalommal hasonlítja össze az antivírus rendszerek teljesítményét különböz?
szempontok – például a vírusirtók proaktív vírusfelismerési képessége – alapján. A laboratórium tesztjein a NOD32 részét képez?, proaktív
ThreatSense technológiának köszönhet?en a NOD32 rendszeresen kit?n? eredményeket ér el. A magyar PC World 2009-es száma a
biztonsági programcsomagok sebességét és szolgáltatásait tesztelte. A NOD32 antivírus technológiára épül?, t?zfalat és levélszemétsz?r?t is
tartalmazó ESET Smart Security nyerte a magazin Leggyorsabb díját, és megkapta a lap ajánlását is.
Vásároljon ön is biztonságot, az ESET NOD32 termékeivel, cégének, vállalkozásának, otthoni számítógépének.
Minden Eset termék megvásárolható! Keressen minket elérhet?ségeinken!

Kedvezmények a vásárláskor
Maximum 3 számítógépre az ESET NOD32 Antivírus, az ESET Smart Security, az ESET Cybersecurity for Mac és az ESET Mobile Security
árából 50% kedvezményt nyújtunk a következ? feltételek mellett:
a licenc leend? tulajdonosa:
aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezik vagy
pedagógus vagy
háziorvosi illetve orvosi státuszban tevékenykedik
Kedvezmény oktatási intézmények részére:
Jogosult, a Non-profit oktatási,
nevelési
tevékenységet
végez
A kedvez
mény
mértéke:
A

50%

Amennyiben az
intézmény neve
utal az oktatási
tevékenységre és a
non-profitjellegre
(Óvoda, Iskola,
Egyetem, stb.), az
igazolás nem
szükséges. Egyéb
esetekben:

Alapító
okirat

Bírósági
bejegyzés

-

Kedvezmény egészségügyi intézmények részére:
Jogosult,

Non-profit
egészségügyi
tevékenységet
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végez
A kedvez
50%
mény
mértéke:
A jogosult Ha az intézmény
ság ellen?
neve utal az
rzése:
egészségügyi
tevékenységre és
a non-profit
jellegre (Kórház,
szociális
intézmények,
stb.), az igazolás
nem szükséges.
Egyébesetekben:

Alapító
okirat

Bírósági
bejegyzés

Egészségügyi
Betéti
Társaságok (Házi
orvosi Bt.-k,
Patikák) nem
jogosultak a
kedvezményre
Kedvezmény kulturális intézmények részére:
Jogosult,

Non-profit
kulturális
tevékenységet
végez

A kedvez
50%
mény
mértéke:
A jogosult Ha az intézmény
ság ellen
neve utal a
?rzése:
kulturális
tevékenységre
(Könyvtár,
M?vel?dési
központ,
Kultúrház, stb.),
vagy jellege
közhasznú
társaság, az
igazolás nem
szükséges.
Egyéb
esetekben:
- Alapító okirat
- Alapszabály
- Bírósági
bejegyzés
-
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Kedvezmény közigazgatási szervezetek számára:
Közigazgatási szervezetek számára 20% kedvezményt biztosítunk az ESET vállalati termékeinek árából.
Jogosult,

Az intézmény,
vagy
üzemeltet?je
közigazgatási
szervezet
20%

A kedvez
mény
mértéke:
A jogosult Ha az intézmény
ság ellen
neve utal a
?rzése:
közigazgatási
tevékenységre
(önkormányzat,
polgármesteri
hivatal,
körjegyz?ség,
vagy egyéb
közintézmény
/például:
t?zoltóság), az
igazolás nem
szükséges.
Egyéb
esetekben:

Alapító
okirat

Bírósági
bejegyzés

-
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