
AVG AntiVirus dla systemu Android™
 

Ochrona zdjęć, wiadomości i wspomnień
na urządzeniach przenośnych

AVG AntiVirus zabezpiecza przed wirusami, oprogramowaniem szpiegującym, 
złodziejami i szpiegami.

Chroń swój telefon lub tablet za pomocą najlepszych funkcji

Ponad 100 milionów pobrań

To my udostępniliśmy w sklepie Google Play™ pierwszą aplikację antywirusową, 
która została pobrana ponad 100 milionów razy i jest obecnie używana 
do ochrony telefonów oraz tabletów na całym świecie.

Do działania aplikacji niezbędny jest
dostęp do usług Google Play



AVG AntiVirus 
dla systemu Android™

Skuteczna ochrona urządzeń przenośnych 
używana przez miliony. Po zainstalowaniu 
aplikacja dyskretnie chroni urządzenie 
przed najnowszymi wirusami, złośliwym 
oprogramowaniem, oprogramowaniem 
szpiegującym, niebezpiecznymi aplikacjami 
i ustawieniami oraz niechcianymi połączeniami 
i innymi zagrożeniami.

Antywirus dla systemu Android

AVG AntiVirus dla systemu Android™
Ochrona zdjęć, wiadomości i wspomnień na urządzeniach przenośnych

Zgubiony telefon? Znajdź go zdalnie i zablokuj. 
Wystarczy odwiedzić naszą witrynę internetową 
Anti-Theft, korzystając z innego urządzenia, aby 
zlokalizować i wyśledzić zgubiony telefon lub tablet 
w serwisie Google Maps®. Możesz nawet zdalnie
zablokować swoje urządzenie lub uruchomić alarm 
z pełną głośnością. A co najlepsze, jeśli sądzisz, 
że Twoje urządzenie przenośne przepadło na dobre, 
możesz je zdalnie wyczyścić, aby Twoje prywatne 
dane nie dostały się w niepowołane ręce.

Funkcja Anti-Theft - lokalizacja telefonu 

Chroń swoją prywatność za pomocą kodu PIN.
Zabezpiecz swoje prywatne zdjęcia, wiadomości 
i dokumenty przed ciekawskimi, blokując wybrane 
aplikacje za pomocą unikatowego kodu PIN. 
Blokada aplikacji umożliwia także zablokowanie 
aplikacji, które mogą zawierać poufne dane 
(np. Facebook®, Instagram, WhatsApp itp.), 
podczas ich instalacji.

Blokada aplikacji

Sprawdź, kto ma Twój telefon lub tablet.
Jeśli Twój nieznośny brat lub jakiś złodziejaszek 
będzie chciał poszperać na Twoim telefonie 
lub tablecie — zaraz się o tym dowiesz. Jeśli ktoś 
3 razy wprowadzi niepoprawny kod, próbując 
odblokować urządzenie, Pułapka zdjęciowa zrobi mu 
tajemne zdjęcie i wyśle Ci je, podając czas i miejsce 
tego zdarzenia.

Pułapka zdjęciowa
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