
G Data. Security Made in Germany.

W cenie 12 miesięczna licencja z co-
godzinnymi aktualizacjami sygnatur 
zagrożeń, aktualizacja oprogramowania 
i bezpłatny upgrade do nowszej wersji.

Wymagania sprzętowe
(32-bit/64-bit): Windows 8/7/Vista,  
min. 1 GB RAM, 
(32-bit): Windows XP (SP2 lub wyższy), 
min. 512 MB RAM.

Kup program G Data i odbieraj prezenty. 
Sprawdź co przygotowaliśmy dla Ciebie!
www.gdata.pl/go/prezent
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 � Nowość! Active Hybrid Protec-
tion wykorzystująca technologię 
CloseGap, która automatycznie wy-
krywa i wypełnia luki bezpieczeń-
stwa systemu operacyjnego

 � Nowość! AutostartManager przy-
śpiesza uruchamianie systemu - 
startuj jak pierwszego dnia! 

 � Nowość! Nowy i intuicyjny inter-
fejs użytkownika - maksymalnie 
prosty w obsłudze

 � Odświeżona technologia BankGu-
ard dla bezpiecznej bankowości 
i zakupów online

 � Kontrola zachowania - ochro-
na przed nieznanymi zagrożeniami 
i najnowszymi wirusami

 � Cogodzinne aktualizacje - nowe 
zagrożenia bez szans do ataku

 � Wysoka wydajność dzięki techno-
logii Fingerprinting, skanowaniu 
w trybie bezczynności i Active Hy-
brid Protection

 � Antywirus polecany przez graczy - 
najlepsza ochrona i wysoka wydaj-
ność bez irytujących powiadomień 
pop-up

Zawsze aktualne oprogramowanie! 
Technologia ClosGap to połączenie 
wysokiej wydajności i proaktywnej 
ochrony z zawsze aktualnymi bazami 
sygnatur.

G Data AntiVirus 2014 chroni Twój komputer na wiele sposobów. Zapewnia mak-
symalny poziom bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu technologii Active Hybrid 
Protection. Oprogramowanie wykorzystuje najnowszą technologię CloseGap z 
najszybszą reakcją na nowe zagrożenia, a zintegrowana ochrona bankowości elek-
tronicznej - BankGuard ochroni Cię przed złodziejami czyhającymi na Twoje pie-
niądze.

Kompleksowa ochrona przed wirusami, trojanami 
i innymi szkodliwymi programami. Teraz z nową 
technologią CloseGap™!

G Data AntiVirus 2014

AntiVirus Ochrona
poczty

BankGuard Autostart 
Manager

Ochrona  
dla graczy

Pomoc 
techniczna

AntiVirus 2014 1PC
Licencja na 1 rok Nr art. 071177

AntiVirus 2014 3PC
Licencja na 1 rok Nr art. 071178

NOWOŚĆ: Najlepsza ochrona 
antywirusowa z całkowicie 
nową technologią CloseGap!


