
Blokuj witrynom i sieciom reklamowym 
możliwość poznania Twojego prawdziwego 

adresu IP, ukrywaj swoją lokalizację 
i przeglądaj Internet prywatnie. AVG Secure 
VPN nie rejestruje witryn, które odwiedzasz, 

ani aplikacji, których używasz.

Dla systemów Windows 10, 8, 7, Mac OS, iOS oraz Android

Ochrona prywatności

Publiczne sieci Wi-Fi i sieci niezabezpieczone 
po prostu nie są bezpieczne. Gdy masz 

włączone AVG Secure VPN, wszystkie wysyłane 
i odbierane przez Ciebie dane są szyfrowane, 

dzięki czemu są ukryte przed wścibskimi 
podglądaczami i chronione przed hakerami. 

Ochrona każdej sieci Wi-Fi
Unikaj cenzury w Internecie i miej dostęp 

do treści z całego świata. AVG Secure 
VPN umożliwia swobodne korzystanie 

z Internetu, gdziekolwiek jesteś.

Dostęp do treści 
na całym świecie

AVG Secure VPN 
(na wiele urządzeń)

Pełna prywatność online za jednym kliknięciem 
na wszystkich Twoich urządzeniach



Co to jest VPN?

Dlaczego potrzebujesz sieci VPN

Bezpłatna sieć Wi-Fi jest 
Ci niezbędna?

Antywirus chroni przed złośliwym oprogramowaniem. Wirtualna sieć prywatna (VPN) zabezpiecza Twoje połączenie. 
Dzięki AVG Secure VPN wystarczy jedno kliknięcie, aby zabezpieczyć całe połączenie internetowe, wykorzystując używany 

przez banki, 256-bitowy algorytm szyfrowania danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed śledzeniem Twojej 
aktywności online przez reklamodawców, pracodawców, instytucje rządowe, a nawet hakerów. 

Każdy zasługuje na prywatność, bezpieczeństwo i wolność w Internecie. Dzięki sieci VPN możesz bezpiecznie połączyć się z dowolną siecią, 
przeglądać Internet w dowolnym miejscu i czasie, a także uzyskiwać dostęp do dowolnych witryn — bez względu na to, gdzie jesteś. 

Pracujesz zdalnie? Potrzebujesz dostępu do treści 
z innych krajów?

Jeśli płacisz kartą kredytową, sprawdzasz 

pocztę e-mail lub łączysz się z sieciami 

społecznościowymi w publicznej sieci Wi-Fi, 

potrzebujesz VPN. 

Duże firmy chronią swoje dokumenty 

i komunikację, korzystając z sieci VPN. 

Teraz możesz robić to i Ty. 

Nie możesz połączyć się z ulubioną stroną lub 

obejrzeć programu telewizyjnego ze swojej 

lokalizacji? Dzięki sieci VPN unikniesz tych 

ograniczeń.
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