
ПРЕФРЛЕТЕ СЕ НА SOPHOS XG FIREWALL И 
ДОБИЈТЕ ДО 100% ПОПУСТ НА ХАРДВЕРОТ 

Искористете  ја  наградуваната  технологија  за  заштита  на  
мрежата  од следната генерација - Sophos XG Firewall и добијте до 
100% попуст на  хардверскиот  уред. 
Нашата  специјална  понуда  е  применлива  при замена  за  
решенија  за  firewall  од  конкуренцијата,  кои  се  во  Gartner Magic  
Quadrant  for Network Firewalls,  како  и  замена  за  решенијата  на 
Cyberoam и Sophos SG Firewall.
Доколку се префрлите на Sophos XG Firewall, ќе добиете 50%, 75%, 
па дури и 100% попуст на уредите од серијата XG. Вие треба само 
да нарачате хардвер заедно со едногодишна, двогодишна или 
тригодишна претплата за FullGuard, FullGuard Plus, EnterpriseGuard 
или Enterprise Plus.
Префрлете ја вашата мрежна безбедност на Sophos XG 
Firewall со една од трите опции и добијте уште повеќе:
1. 50% попуст на нов хардвер со едногодишна услуга
2. 75% попуст на нов хардвер со двегодишна услуга
3. 100% попуст на нов хардвер со тригодишна услуга
Заедно со новиот XG Firewall, исто така можете да добиете 50% 
попуст за било кои решенија за заштита на Sophos Central.

Услови на понудата:
• Оваа понуда важи за сите уреди од серијата XG, освен XG 86, XG 
86w, XG  106  и  XG  106w  и  само  во  комбинација  со  едногодишна,  
двогодишна  или тригодишна претплата.
• Понудата  се  однесува  на  едно  од  следниве  нивоа  на  услуги:  
FullGuard, FullGuard Plus, EnterpriseGuard или EnterpriseGuard Plus.

Кои се предностите на Sophos Firewall понудата?
• XG Firewall: Напредна видливост, заштита и одговор, плус 
интеграција со производите на Sophos Endpoint, за да овозможите 
100% искористеност на апликацијата
• XG Firewall: Целосно on-box известувања без дополнителни 
трошоци
• XG  Firewall:  Sandstorm  sandboxing  со   deep learning  за  
идентификување  на познати и непознати закани (потребна е 
претплата за Plus)

Користење на понудата:
Повикајте се на оваа понуда кога правите нарачка во КАБТЕЛ - Gold 
Partner на SOPHOS.

SOPHOS XG FIREWALL  
ДО 100% ПОПУСТ 
НА УРЕДИТЕ ОД XG СЕРИЈАТА

Дознајте повеќе за SOPHOS XG 
серијата на www.kabtel.mk
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     Важност на понудата  Sophos XG Firewall:
 

•  Понудата е важечка до  31 декември  2020 година.
• Оваа понуда е валидна само во земјите од Источна Европа и е 
достапна единствено за нарачки во КАБТЕЛ, Gold Partner на SOPHOS.
•  Понудата се однесува на Sophos XG Firewall хардверот од иста класа 
на изведба и иста количина уреди како и постоечкото конкурентско 
решение кое треба да се замени.
• Набавката мора да вклучува едногодишна, двогодишна или 
тригодишна претплата за FullGuard, FullGuard Plus, EnterpriseGuard или 
EnterpriseGuard Plus и хардвер за серија XG. Имајте во предвид дека 
набавките за хардвер за сериите XG 86, XG 86w, XG 106 и XG 106w не се 
вклучени во оваа понуда.
• Кога правите нарачка како замена за конкурентен Firewall,  клиентот 
мора да обезбеди доказ за истото, како на пример модел и сериски 
број на постоечкото решение.
• Постоечките  корисници и обновувањата на лиценците  на  Sophos  XG 
Firewall  експлицитно се исклучени од оваа понуда.

• Оваа понуда не може да се комбинира со други промотивни понуди на 
Sophos.
• Понудата е применлива како замена за Firewall решенијата на 
конкурентите од Gartner Magic  Quadrant  for Network Firewalls, како и 
замена за решенија за Cyberoam и Sophos SG Firewall.
• Партнерите и учесниците во оваа понуда мора да ги почитуваат сите 
применливи закони за спречување на мито и антикорупција и политиката 
на SOPHOS, достапна на https://www.sophos.com/en- us / legal / sophos-
antibribery-policy.aspx.
• Софос може, според своето дискреционо право, да дисквалификува 
било кој учесник од оваа понуда и да ја измени, суспендира или раскине 
оваа понуда, целосно или делумно, во било кое време и од било која 
причина. Во случај на спорови во врска со оваа понуда или овие услови, 
одлуката на SOPHOS ќе биде конечна.
• Оваа понуда е не важечка доколку е забранета со закон и е предмет на 
важечките закони и регулативи. Клиентите се согласуваат дека Sophos и 
КАБТЕЛ нема да одговараат за било каква загуба или штета што би можела 
да произлезе од оваа понуда.

КАБТЕЛ дооел, Перо Наков 1, ЖАС I кат, Скопје, 02/3103 - 230, info@kabtel.mk, www.kabtel.mk


