
AVG Ultimate MULTIDEVICE
Niezawodne połączenie antywirusa, VPN 
i programu poprawiającego wydajność

Korzystaj z naszych najbardziej zaawansowanych, 
działających w czasie rzeczywistym zabezpieczeń. 

Chronią one komputery, tablety i telefony przed 
wszelkiego rodzaju zagrożeniami — od wirusów 

i ransomware po ukryte oprogramowanie 
szpiegujące, hakerów i złodziei telefonów.

Zwolnij miejsce na dysku komputera 
i przyśpiesz jego działanie. Wyszukaj 

i usuń z komputera Mac ukryte 
duplikaty plików i nieudane zdjęcia, 

uzyskując więcej miejsca na telefonach 
i tabletach i dłuższe działanie baterii.

Chroń swoją prywatność online bez względu 
na to, z której sieci Wi-Fi korzystasz, dzięki 

256-bitowemu szyfrowaniu AES. Zadbaj 
o to, aby nikt ― nawet dostawca usług 

internetowych ― nie widział, które witryny 
odwiedzasz ani jakie pliki pobierasz.

Najlepsza wydajnośćNajlepiej chroniona prywatnośćNasza najlepsza ochrona

Minimalne wymagania systemowe
Windows
Microsoft Windows 7, 8, 8.1 lub 10
2 GB wolnego miejsca na dysku
Połączenie internetowe na potrzeby 
automatycznych aktualizacji

Mac
macOS 10.10 (Yosemite) lub nowszy
500 MB wolnego miejsca na dysku
Połączenie internetowe na potrzeby 
automatycznych aktualizacji

Android
Android 5 (Lollipop) lub nowszy

Do działania aplikacji niezbędny jest
dostęp do usług Google Play



Wykrywaj zbędne i zduplikowane pliki 
oraz nieudane zdjęcia i bezpiecznie 
je usuwaj, by odzyskać miejsce na 
ważniejsze pliki i wspomnienia.

AVG TuneUp 
dla komputerów Mac

Usuwa niepotrzebne pliki, usypia nieużywane 
aplikacje, naprawia uszkodzone pliki, a nawet 
może uruchamiać się automatycznie (jeśli tak 
zdecydujesz). Wszystko po to, by pozwolić Ci 
poczuć się jak po zakupie nowego komputera.

AVG TuneUp 
dla systemu Windows

Wydłuż czas działania baterii, 
usuń duplikaty plików i nieudane 
zdjęcia i popraw ogólną wydajność 
telefonu jednym dotknięciem.

AVG Cleaner PRO 
dla systemu Android

Blokuj złośliwe oprogramowanie 
i niebezpieczne aplikacje, korzystając z naszej 
najpełniejszej ochrony telefonów i tabletów 
z systemem Android. Dzięki zaawansowanej 
ochronie przed kradzieżą utrudnisz życie 
każdemu potencjalnemu złodziejowi.

AVG AntiVirus PRO 
dla systemu Android

Nawet komputery Mac nie są odporne 
na złośliwe oprogramowanie. AVG 
Internet Security zapewnia Twoim 
komputerom Mac niezawodną ochronę 
przed wirusami, oprogramowaniem 
szpiegującym, ransomware i hakerami. 

AVG Internet Security 
na Mac

Nasz absolutnie najlepszy antywirus łączy 
w sobie funkcjonalność sztucznej inteligencji 
z możliwościami ogromnej sieci wykrywania 
złośliwego oprogramowania. Chroni Twój 
komputer przed złośliwym oprogramowaniem, 
hakerami i podglądaczami wykorzystującymi 
luki w zabezpieczeniach kamer internetowych.

AVG Internet Security 
dla systemu Windows

Strony, które przeglądasz w sieci, Twoja bankowość oraz płatności online pozostają ukryte 
i bezpieczne, niezależnie od tego, czy korzystasz z domowej, czy publicznej sieci Wi-Fi.

AVG Secure VPN dla komputerów z systemem Windows, 
komputerów Mac i urządzeń z systemami Android i iOS

Chroń swoje hasła z przeglądarek 
Chrome i Firefox, a także otrzymuj 
ostrzeżenia, jeśli wyciekną do sieci.

AVG Password Protection 
dla systemu Windows
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AVG Ultimate Multidevice zapewnia Ci
najlepszą ochronę, jaką oferuje AVG

Jedna subskrypcja chroni Twoje prywatne urządzenia przy użyciu następujących aplikacji:


