
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):

Válassza ki a szervezetre leginkább illő kategóriát:

   Kormányzat, önkormányzat, egészégügy (max. 30%)

   Egyház (max. 30%)

   Oktatás (max. 50%)

Szükséges liszenszszám:

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

   Jótékonyság (max. 30%)  Terület:

Feltételek:

Kérjük, hogy aláírásával érvényesítse a kedvezmény igénylést és igazolja a feltételek elfogadását. A kedvezmény igénylés
nem minősül megrendelésnek, de kedvezményes rendelés későbbi leadásának előfeltétele a pozitív elbírálás.
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              2 éves             3 éves

A kedvezményes liszenszek nem ruházhatók át és csak a fent megnevezett szervezet által használhatók fel, mivel a kedvezmény csak a megadott szervezetet illeti meg. 
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 európai  központjában történik. Az igénylő hozzájárul 
adatainak a továbbításhoz és az elbírálás során történő felhasználáshoz.

Nyomtatott név:                                             Aláírás:                                                   Beosztás:                                                      Kelt:

Kérjük, hogy a kitöltött nyomtatványt  a +36 1 7994051 fax számra, az eladas@avg.hu e-mail, vagy a FOOLY Stúdió Kft.,1096 Budapest, Sobieski János u. 15. C/5/3 
postacímre juttassa el.

számítógép

p.�ók v. szg.

kliensgép

AVG E-mail Server Változat p.�ók v. kliens

Fontosabb lincelési tudnivalók:
Az AVG Anti-Virus Business terméknél a szükséges licencszám a védett számítógépek száma. Ez a termék szerverek védelmére csak akkor használható, ha a szerverek által kiszolgált összes munkaállomást is ugyanezzel az AVG Anti-Virus 
Business termékkel védik. Ha szervereket is szeretnék védeni és az előbbi feltétel teljesül, akkor a  szervereket közönséges számítógépként kell számba venni darabonként 1 licenccel.
Az AVG Internet Security Business termék esetében a számítógépek szerinti licenc számot az AVG Anti-Virus Business terméknél leírt módon kell számolni, ezen kívül meg kell határozni a szerver oldalon a postafiókok számát is (alias nem 
számít). A két szám közül a nagyobbik szükséges licencszám.
Az AVG File Server  változat esetében azt kell meghatározni, hogy a szerver hány normál vagy vékony klienst szolgál ki. Minden klienst egyszer számba kell venni, függetlenül attól, hogy csak csekély időben van bekapcsolva  vagy a 
kliensen van-e vírusvédelem, illetve az milyen típusú. Ez a termék csak Windows szerveren futtatható, munkaállomás operációs rendszeren nem.
Az AVG Email Server  változat Windows fájlszerver és levelező szerver védelére alkalmas. A védett kliensszámot az AVG File Server változatnál ismertetett módon kell meghatározni, ezen kívül meg kell határozni a szerver oldalon a 
postafiókok számát is (alias nem számít). A két szám közül a nagyobbik szükséges licencszám. Ez a termék csak Windows szerveren futtatható, munkaállomás operációs rendszeren nem.
Az AVG File Server és AVG Email Server termékek esetében a szerverek száma mellékes. Ha ugyanazt a pld. 100 klienst több szerver szolgálja ki, akkor is csak 1 db 100 licences termékre van szükség, amely az összes szerverre telepíthető. 
Amennyiben a postafiókok (csak AVG Email Sever változat) nem egyetlen szerveren vannak, hanem több szervere szétosztva, a szerverek száma itt is mellékes, a postafiókok száma összeadható és ugyancsak 1 db ennek megfelelő 
licencszámú szerver változatra van szükség, amely az összes levelező szerverre telepíthető.

Kérjük, hogy minden mezőt töltsön ki!


