HMA! VPN
WIRTUALNA SIEĆ PRYWATNA
Co to jest połączenie VPN? VPN, czyli Wirtualna Sieć Prywatna to sieć, która umożliwia bezpieczne i anonimowe surfowanie po internecie,
z dowolnego miejsca na świecie. Przeglądanie internetu jest bezpieczne, ponieważ połączenie pomiędzy komputerem użytkownika
a internetem jest szyfrowane. Lubisz oglądać rozgrywki sportowe z całego świata i nie chcesz być ograniczony blokadami
regionalnymi? Zależy ci na bezpieczeństwie i prywatności w sieci? Odpowiedzią na twoje potrzeby jest z pewnością oprogramowanie
HMA! VPN. Korzystaj z internetowej swobody z HMA! na urządzeniach z systemem Windows, Linux, Mac, iOS oraz Android.

Gwarantowana prywatność

Oglądaj, co tylko chcesz

Twoja aktywność w internecie będzie
całkowicie anonimowa, nikt nie będzie
mógł Cię śledzić lub podglądać
(nawet dostawca usług).
To naprawdę proste.

HMA! Oferuje połączenie z serwerami na całym
świecie, niezależnie od tego, gdzie właśnie
przebywasz – oznacza to, że możesz oglądać
materiały na serwisach streamingowych bez
ograniczeń geolokalizacyjnych.

Bezpieczne połączenie Wi-Fi
Dużo podróżujesz? Zabierz swój bezpieczny internet
ze sobą. Publiczne strefy Wi-Fi na lotniskach,
w hotelach i restauracjach są bardzo łatwym celem
dla hakerów. Usługa VPN zaszyfruje Twoje
połączenie, więc możliwe jest bezpieczne korzystanie
z internetu, bez ryzyka przechwycenia danych.

Jedna prosta w obsłudze aplikacja dla wszystkich urządzeń!
Jedno kliknięcie zapewnia bezpieczeństwo i prywatność w sieci. Wybierz jeden z trzech trybów:

Tryb Natychmiast

Tryb Lokalizacja

Tryb swobodny

To połączenie VPN jednym, szybkim kliknięciem
zabezpiecza aktywność użytkownika w sieci.
Świetny wybór, gdy potrzebna jest
natychmiastowa ochrona, np. przy
publicznych sieciach Wi-Fi.

Szczególnie przydatny, jeśli wirtualnie chcesz
przebywać w zupełnie innym miejscu niż
w rzeczywistości, np. na wakacjach zaznacz
swój zwyczajowy serwer, aby mieć dostęp
do swoich codziennch serwisów

Przydatny, jeśli przebywasz w państwie,
gdzie dostęp do internetu jest ograniczony.
Zostaniesz połączony przez serwery w innych
państwach i dostęp do internetu będzie
nielimitowany, a Twoja prywatność zachowana.

Co sprawia, że Hide My Ass! to najlepszy program gwarantujący bezpieczne połączenie?
Nasza ﬁrma to ponad 11 lat doświadczenia w świecie wirtualnych sieci prywatnych, a co równie istotne, jesteśmy częścią
grupy Avast – jednej z największych na świecie ﬁrm dbających o bezpieczeństwo internetowe.
Oznacza to, że jesteśmy naprawdę świetnymi ekspertami w dbaniu o bezpieczeństwo użytkownika w sieci.
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