
Kedvezmény igénylő lap

   A szervezet neve:    Fax:

   Kapcsolattartó személy:    E-mail:

   Adószám:    Web oldal:

   Viszonteladó (ha van):   Cím:

   Irányítószám / Ország:

   Telefonszám:

A választott megoldás(ok):

AVG E-mail Server Változat

AVG Linux/FreeBSD Server  Változat (levelezés és fájlszerver)

Válassza ki a szervezetre leginkább illő kategóriát:

   Kormányzat, önkormányzat, egészégügy

   Egyház

   Jótékonyság (pontosítson): 

   Oktatás

Szükséges liszenszszám:

postafiók

p.fiók v. felhaszn. (max: 75)                        vagy szerver

Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre:
1. Hol hallott az AVG-ről?

2. Miért választotta az AVG-t?

3. Más terméket cserél AVG termék(ek)re?         Igen            Nem

Ha igen, melyiket?

4.  Hozzájárul-e ahhoz, hogy Önt és az Ön által képviselt szervezetet referenciaként használjuk? Természetesen a felhasználás előtt értesítjük Önt.
A megadott műszaki és személyes adatokat, az AVG harmadik fél részére nem adja ki.

   Igen            Nem

Feltételek:

Kérjük, hogy aláírásával érvényesítse a kedvezmény igénylést és igazolja a feltételek elfogadását.
A nyomtatványt a kedvezményezett szervezet aláírásra jogosult képviselőjének kell cégszerűen aláírnia.

Az  Ön  adatai:

A kedvezmény igénylés gyors elbírálása érdekében
kérjük, hogy minden mezőt töltsön ki!
Ügyeljen az olvashatóságra!

AVG Anti-Virus Business Változat

AVG Internet Security Business Változat

AVG File Server Változat

1 éves              2éves

A liszenszek nem ruházhatók át és csak a fent megnevezett szervezet által használhatók fel.  A kedvezmény csak magára a liszenszekre vonatkozik, az esetleges viszonteladó által nyújtott 
többlet szolgáltatásokra (pld. helyszíni telepítés) nem, ezek ellenértékében a szolgáltatás nyújtójával kell megegyeznie. 
A kedvezmény mértéke, a tranzakcióban résztvevő felek üzleti titkát képezik. A kedvezmény igénylés elbírálása az AVG Technologies s.r.o.  központjában történik. 

Nyomtatott név:                                             Aláírás:                                                   Beosztás:                                                      Kelt:

Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt  a +36 1 270 9662 fax számra, az eladas@avg.hu e-mail, vagy a FOOLY Stúdió Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 
postacímre juttassa el.

számítógép

p.fiók v. szg.

kliensgép

számítógép (min 5 db, max 10 db)

számítógép (min 5 db, max 10 db)

számítógép (min 5 db, max 10 db)

AVG Anti-Virus

AVG Anti-Virus plusz Tűzfal

AVG Internet Security


