
Cyberbedreigingen  
zijn geëvolueerd.  
En daarmee ook  
onze bescherming.
NIEUWE Norton™ 360.
Krachtige beschermingslagen 
voor je apparaten en online 
privacy. Nu in één oplossing.

Norton 360 Deluxe

Bescherming voor maximaal 3 pc’s,
Macs®, smartphones of tablets

Bescherming tegen Virussen, malware, Spyware en ransomware ✓

Wachtwoordbeheer ✓ 

Firewall voor PC en Mac® ✓

Cloudbackup voor PC 1, 2 25GB

Ouderlijk toezicht 3 ✓

Secure VPN tot 3 pc’s, Macs, smartphones
of tablets

SafeCam voor PC 1 ✓
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Meerdere
Beschermingslagen 
voor je Apparaten en 
online privacy -
Allemaal in één 
oplossing

WORDT ELK JAAR AUTOMATISCH VERLENGD 5

Online registratie en activering. Creditcard of PayPal vereist voor activering  
en gebruik.6  Meer informatie vind je onderaan deze pagina.

Norton 360 ondersteunt Windows-pc’s, Mac©, Android- en iOS-apparaten. Sommige functies zijn 
niet beschikbaar op alle apparaten en platforms. Informatie over systeemvereisten vind je op de 
retailverpakking en online op norton.com.
1 Functies van Norton Cloudback-up en Norton SafeCam zijn alleen beschikbaar op Windows.
2 Je apparaat moet ingeschakeld zijn en een internet-/data-abonnement hebben.
3 De functies van Norton Ouderlijk toezicht worden niet ondersteund op Mac.
4 Beperkingen zijn van toepassing. Je kwalificerende Norton-abonnement moet rechtstreeks bij    
Symantec worden gekocht, vernieuwd of geüpgraded, of automatische verlenging bij Symantec 
moet worden geactiveerd. Zie Norton.com/guarantee voor meer informatie.
5 Alleen Engels. Zie https://www.norton.com/globalsupport voor meer informatie.
6 BETAALMETHODE VEREIST VOOR VOORAFBETAALD JAARABONNEMENT: Je koopt een 
terugkerend abonnement dat na het eerste jaar automatisch wordt verlengd. Je moet je online 
registreren en je factureringsgegevens opgeven om je abonnement te activeren (zie geaccepteerde 
betaalmethoden hierboven).

De prijs die je vandaag betaalt, is geldig voor het eerste jaar van je abonnement. Daarna wordt 
het automatisch verlengd en gefactureerd tegen de dan geldende verlengingsprijs die je kunt 
vinden op nl.norton.com/pricing. Dit bedrag is aan verandering onderhevig. Je krijgt hierover 
echter altijd van tevoren bericht. Je automatisch verlengende abonnement biedt bescherming 
voor het opgegeven aantal apparaten gedurende de abonnementsperiode, die ingaat bij online 
activering. Je moet Norton downloaden en installeren op elk apparaat dat je wilt beschermen. Je 
Norton-abonnement omvat mogelijk product-, service- en/of beschermingsupdates en -functies 

die toegevoegd, gewijzigd of verwijderd kunnen worden, en is afhankelijk van je aanvaarding van de 
Norton-licentieovereenkomst op Symantec.com/about/legal/repository. Op het verzamelen, opslaan 
en gebruiken van gegevens voor beheer- en verlengingsdoeleinden is de Algemene privacyverklaring 
van Symantec en Norton van toepassing. Zie symantec.com/privacy#global.

ANNULERING/GELD-TERUG-GARANTIE VAN 60 DAGEN: Je kunt automatische verlenging op 
elk moment annuleren via my.norton.com of door contact op te nemen met Klantenservice en 
ondersteuning. Je aankoop van een Norton-jaarabonnement kan worden terugbetaald als je 
dit binnen 60 dagen na de aankoopdatum aanvraagt. Bij jaarlijkse verlenging van een Norton-
abonnement kun je in aanmerking komen voor een terugbetaling van de jaarlijkse verlengingskosten, 
als dit binnen 60 dagen na de factureringsdatum voor verlenging wordt aangevraagd. Raadpleeg 
voor meer informatie het Nortonretourbeleid  op norton.com/return-policy of neem contact op met 
Klantenservice en ondersteuning.

Norton by Symantec is nu Norton LifeLock. | Copyright © 2019 Symantec Corporation. Alle 
rechten voorbehouden. Symantec, het keurmerkvinkje, Norton, Norton by Symantec, LifeLock en 
het LockMan-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Symantec of haar 
dochterondernemingen in de VS en andere landen. Android is een handelsmerk van Google, LLC. 
Mac, iPhone, iPad, Apple en het Apple-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. 
in de Verenigde Staten en andere landen. Het Windows-logo is een handelsmerk van Microsoft 
Corporationin de Verenigde Staten en/of andere landen. De Android Robot wordt gereproduceerd 
of aangepast op basis van werk gemaakt en gedeeld door Google, en wordt gebruikt volgens de 
voorwaarden die zijn beschreven in de Creative Commons 3.0 Attribution License. Andere namen 
kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.their respective owners.

APPARAATBEVEILIGING
Realtime bescherming voor pc, Mac® of mobiel apparaat 
tegen ransomware, virussen, spyware, phishing en andere
online bedreigingen. Geavanceerde beveiliging helpt je je 
persoonlijke en financiële gegevens te beschermen
wanneer je online gaat.

SECURE VPN
Open je favoriete apps en websites met de gemoedsrust van 
versleuteling van bankkwaliteit wanneer je thuis of onderweg 
verbinding maakt met wifi. 

OUDERLIJK TOEZICHT 3

Tools voor ouders om je kinderen veiliger op internet 
 te laten gaan.

WACHTWOORDBEHEER
Tools om gemakkelijk wachtwoorden, creditcardgegevens
en andere gegevens veilig te maken, bewaren en beheren.

MELDING VOOR FACTURERING
Je krijgt een e-mailherinnering voordat je abonnement wordt ver-
lengd. Je kunt automatische verlenging op elk moment annuleren.

HANDIGE, ONONDERBROKEN BESCHERMING
Profiteer van gemoedsrust omdat je abonnement  
nooit wordt onderbroken.

CLOUDBACK-UP VOOR PC 1, 2

Cloudopslag om belangrijke bestanden en documenten te 
bewaren als een preventieve maatregel tegen gegevensverlies 
door schijfdefecten, diefstal van apparaten en zelfs 
ransomware.

SAFECAM VOOR PC 1

Waarschuwt je onmiddellijk bij elke toegangspoging tot je
webcam en helpt je ongeoorloofde toegang tot je webcam  
te blokkeren.

SLIMME FIREWALL VOOR PC OF FIREWALL VOOR MAC®

Houdt toezicht op de communicatie tussen jouw computer 
en andere computers en helpt ongeautoriseerd verkeer te 
blokkeren.

VIRUS PROTECTION PROMISE 4

Vanaf het moment dat je een abonnement neemt, staat er een 
Norton-expert voor je klaar om je te helpen je apparaat vrij te 
houden van virussen. Lukt dat niet, dan krijg je je geld terug.

Apparaatbeveiliging
inclusief antivirus

Secure VPN voor
online privacy

Cloudback-up
voor pc

Wachtwoordbeheer

Alles-in-één-oplossing

TOEN NU

Antivirus

NIEUWE Norton 360
In de huidige verbonden wereld heb je meer nodig dan alleen antivirus.


