
Genom direkt samarbete med marknadsledande 
tillverkare ger ITPRODEALS dig ett brett utbud av

IT till konkurrenskraftigt pris - oavsett om det
gäller ditt företag eller dig som privatperson.

Alla priser i detta magasin är exklusive frakt om inget annat anges. Vi reserverar oss mot tryckfel, utsålda varor samt ändringar i teknisk data. 
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2 miljoner svenskar blev utsatta för internetbrottslighet under 
det senaste året och förlorade totalt 32 miljarder sek under 
2017*. Norton security hjälper till att skydda mot utpress-
ningsprogram, virus, spionprogram, malware och andra inter-
nethot. Symantec har mer än 30 års erfarenhet av säkerhet 
och 14 säkerhetscenter runt om i världen med bevakning 
dygnet runt, året om.

*källa: ncsir 2017

Med Norton får du:
• alla enheter, alla plattformar. Oavsett hur dina kunder väljer 

att koppla upp sig, så skyddar Norton Security dem
• vi ser mer, analyserar mer och stoppar fler internethot än 

någonsin tidigare
• driver lojalitet och kundengagemang 
• kostnadsfri support via telefon och chatt
• erbjuder dina kunder ett tryggt digitalt liv

 G 1 år – 1 enhet
 G Komptabiel med PC, Mac, iOS och Android
 G Levereras som box

 G 1 år – 5 enheter
 G 18 månaders licens
 G Kompatibel med PC, Mac,  

iOS och Android
 G  Levereras som BOX

 G 1 år – 10 enheter
 G 25GB tryggt säkerhets- 

kopieringsutrymme i molnet ingår
 G Kompatibel med PC, Mac,  

iOS och Android
 G  Levereras som BOX
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