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Proč si nevyzkoušet, jak vám může aplikace Kaspersky Anti-
Virus pomoci při ochraně osobního počítače? Plně funkční 
zkušební verzi aplikace Kaspersky Anti-Virus si můžete ZDARMA 
stáhnout za pár minut. Další podrobnosti najdete na stránce 
www.kaspersky.cz/trials.

Nyní zdarma k vyzkoušení

Bezplatné služby
Když si zakoupíte licenci, získáte také:
• ZDARMA automatické aktualizace,
• ZDARMA upgrady na nové verze,
• ZDARMA technickou podporu,
…a to vše po celé licenční období.

Chraňte se před počítačovou 
kriminalitou

Jsme přesvědčeni, že každý online uživatel by měl 
být schopen chránit své finance, soukromí, rodinu 
a další oblasti. Proto je naším posláním poskytovat 
prvotřídní ochranu před kybernetickými hrozbami. 
Bezpečnost, kterou zajištujeme, je oceňována 
špičkovými odborníky, nezávislými testovacími 
laboratořemi, systémovými administrátory i 
domácími uživateli na celém světě.

Eugene Kaspersky, 
předseda představenstva a ředitel 
společnosti Kaspersky Lab
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Zabezpečení 
vašich zařízení

Komplexní 
ochrana pro 
celou rodinu

ZABEZPEČENÍ
Oceňovaná ochrana

VÝKON
Optimalizováno pro výkon

JEDNODUCHOST
Jednoduchá správa 
zabezpečení

OSOBNÍ POČÍTAČ, 
POČÍTAČ MAC 
A MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ
Pouhý jeden produkt 
na vše

OSOBNÍ ÚDAJE
Ochrana identity a další 
funkce

FINANCE
Zabezpečení 
internetového 
bankovnictví a nákupů

RODIČOVSKÁ 
KONTROLA
Ochrana dětí 
používajících osobní 
počítače a počítače Mac

APLIKACE SAFE KIDS
Nerušená zábava dětí 
v digitálním světě, ať už 
je to v osobním počítači, 
počítači Mac nebo mobil-
ním zařízení Vylepšeno

HESLA
Zabezpečené úložiště 
a snadný přístup Vylepšeno

OCHRANA SOUBORŮ
Šifrování a zálohování 
vašich fotografi í, 
hudebních souborů 
a vzpomínek 

Nechci dát 
hackerům šanci. 

Úplnou ochranu vám nezaručí nic, proto buďte při používání internetu opatrní.
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Prémiová ochrana vašeho 
osobního počítače, počítače Mac 
a mobilního zařízení
Vzhledem k tomu, že jste po značnou dobu svého 
života připojeni k internetu – nakupujete online 
nebo využíváte online bankovní služby či sociální 
sítě – snaží se vám náš oceňovaný zabezpečovací 
software pomoci co nejlépe se chránit, ať už 
používáte osobní počítač, počítač Mac nebo 
zařízení se systémem Android.
Obsahuje všechny funkce aplikace Kaspersky 
Anti-Virus +

Naše nejlepší ochrana
pro vaši rodinu

Můžete si být jisti, že všichni členové vaší rodiny
budou nejen připojeni k internetu, ale i chráněni. 
Náš zabezpečovací software, který získal 
řadu ocenění, vám pomáhá chránit členy vaší 
rodiny – a jejich osobní údaje, peníze a cenné 
vzpomínky – v osobním počítači, v počítači 
Mac i v zařízeních Android, iPhone a iPad.
Obsahuje všechny funkce aplikace Kaspersky 
Internet Security – multi-device +

Rozsah funkcí závisí na typu používaného zařízení.

Základní ochrana vašeho 
osobního počítače

Myslete na všechny cenné věci ve svém
osobním počítači. Můžeme vám je pomoci ochránit 
před viry, spywarem a dalším škodlivým softwarem. 
Díky našemu oceňovanému zabezpečovacímu 
softwaru můžete digitální hrozby snadno odvrátit, aniž 
by vás to zpomalovalo při práci.
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Chrání před viry, spywarem a dalším 
škodlivým softwarem

Nemá vliv na výkon počítače –
k tomu byl navržen

Zjednodušuje zabezpečení – díky 
snadnému online ovládání

Zajišťuje zabezpečení více zařízení 
– s jedinou licencí

Chrání děti – funkce Rodičovská 
kontrola v osobním počítači i počítači 
Mac

Chrání vaše soukromí 
a osobní údaje

Nemá vliv na výkon zařízení – k tomu 
byl navržen

Zlepšuje zabezpečení internetového 
bankovnictví a nákupů

Zjednodušuje zabezpečení – díky 
snadnému online ovládání

Blokuje phishingové útoky a zabraňuje 
sledování: soukromí a osobní údaje

Chrání děti – prostřednictvím 
aplikace Kaspersky Safe Kids

Bezpečně ukládá hesla – pro snadný 
přístup

Chrání fotografi e, hudební soubory 
a vzpomínky vaší rodiny


