


Miért fontos az online biztonság?
Napjainkban  az internet segítségével számtalan dolgot  
elintézhetünk, például banki és hivatalos ügyeket, bevásárlást, 
kapcsolatot tarthatunk szeretteinkkel vagy tájékozódhatunk a 
világ dolgairól. Mindeközben számos fontos és bizalmas információ 
kerülhet ki az online térbe rólunk, ami veszélybe sodorhatja a 
biztonságunkat. Abból például komoly anyagi kárunk is származhat, 
ha valaki más birtokába kerülnek a banki adataink.

Hogyan védhetjük meg magunkat?
Adataink védelme ugyanolyan fontos, mint a testi épségünké. Ha 
autóba ülünk, akkor kötelező bekapcsolni a biztonsági övet. Ha pedig 
az internetet használjuk, akkor ugyanolyan fontos gondoskodni 
a biztonságról. Ebben nyújtanak segítséget az ESET vírusvédelmi 
szoftverei.



Miért az ESET?

Több mint 30 éves tapasztalattal 
rendelkeznek a  kiberbiztonság 
területén és mára Európa egyik 
vezető kiberbiztonsági vállalata. 
Világszerte 110 millió felhasználó és 
400 ezer vállalati ügyfél használja, 
nap mint nap az ESET szoftvereit.

Ingyenesen kipróbálható. Használd és teszteld 30 napig, Ha 
tetszik, ráérsz utána dönteni.

Többféle platformon is használható, számítógépen, laptopon, 
mobiltelefonon, tableten. Windows, MacOS és Android 
operációs rendszerekkel is kompatibilis.

Kérdés vagy probléma esetén díjmentesen, magyar nyelven 
kaphat segítséget telefonon, e-mailben vagy távirányításos 
segítségnyújtással.

KAPCSOLAT
+36-20-519-9701

hello@vnext.hu



ESET Internet Security

Többrétegű védelem valamennyi
fenyegetéssel szemben

Komplex védelem

A legmegfelelőbb biztonsági megoldás azok 
számára, akiknek fontos a magánéletük biztonsága, 
és aktívan használják az internetet vásárlásra, 
bankolásra, munkára vagy kommunikációra. 
Windows, macOS és Android rendszerű eszközök 
védelme.

• Kis rendszerigényű
• Vírusírtó és kémprogram-elhárító
• Zsarolóprogram elleni védelem
• Ellenőrzés a fájlok letöltése közben
• Felhő alapú védelem
• Problémamentes termékfrissítések
• Adathalászat elleni védelem
• Szülői felügyelet
• Webkamera-védelem
• Netbank- és tranzakcióvédelem
• Levélszemét elleni védelem
• Tűzfal

27%-os kedvezménnyel 
1 évre: 12 500 Ft 
2 évre: 18 800 Ft 
3 évre: 26 300 Ft

Az árak 1 felhasználós új 
licencekre vonatkoznak. 

Kizárólag FVSZ tagok 
vehetik igénybe az alábbi 
elérhetőségeken.
 
Az FVSZ kedvezmény 
más (pl. nyugdíjas) 
kedvezményekkel nem 
összevonható.

Amennyiben már rendelkezik 
ESET licenccel, egyedi 
ajánlattal kapcsolatban 
állunk rendelkezésére.

KAPCSOLAT
+36-20-519-9701

hello@vnext.hu

Próbaverzió 
letöltése

https://vnext.hu/eset_internet_security_live_installer.exe
https://vnext.hu/eset_internet_security_live_installer.exe


ESET Smart Security Premium

Prémium védelmi csomag az összes 
eszközére.

Átfogó védelem digitális életének 
teljes körű védelméhez. 

A legmegfelelőbb biztonsági megoldás azok 
számára, akiknek fontos a magánéletük biztonsága, 
és aktívan használják az internetet vásárlásra, 
bankolásra, munkára vagy kommunikációra. 
Windows, macOS és Android rendszerű eszközök 
védelme.

• Kis rendszerigényű
• Vírusírtó és kémprogram-elhárító
• Zsarolóprogram elleni védelem
• Ellenőrzés a fájlok letöltése közben
• Felhő alapú védelem
• Problémamentes termékfrissítések
• Adathalászat elleni védelem
• Szülői felügyelet
• Webkamera-védelem
• Netbank- és tranzakcióvédelem
• Levélszemét elleni védelem
• Tűzfal
• +Adatbiztonság (titkosítás)
• +Jelszókezelő
• +ESET LiveGuard

27%-os kedvezménnyel 
1 évre: 17 700 Ft 
2 évre: 26 600 Ft 
3 évre: 37 200 Ft

Az árak 1 felhasználós új 
licencekre vonatkoznak. 

Kizárólag FVSZ tagok 
vehetik igénybe az alábbi 
elérhetőségeken.
 
Az FVSZ kedvezmény 
más (pl. nyugdíjas) 
kedvezményekkel nem 
összevonható. 

Amennyiben már rendelkezik 
ESET licenccel, egyedi 
ajánlattal kapcsolatban 
állunk rendelkezésére.

Próbaverzió 
letöltése

KAPCSOLAT
+36-20-519-9701

hello@vnext.hu

https://vnext.hu/eset_smart_security_premium_live_installer.exe
https://vnext.hu/eset_smart_security_premium_live_installer.exe

