
 
 

 

Antivirus 

Vårt kraftfulla antivirus skyddar dig mot virus, 

ransomware och spionprogram. 

Surf- och bankskydd 

Shoppa tryggt online, använd din internetbank 

och surfa runt på hemsidor utan att behöva 

oroa dig. 

Hitta din telefon 

Hitta din försvunna Android- eller iOS-enhet 

och fjärrlås eller fjärradera data från din 

Android-enhet. 

Ransomware-skydd 

SAFE övervakar dina viktiga mappar och 

blockerar ransomware när det försöker 

kryptera mapparna och filerna. 

Familjeskydd 

Skydda alla familjlens enheter och sätt 

hälosamma surftider samt blockera olämpligt 

innehåll. 

Enkel hantering 

Hantera ditt skydd för alla enheter från en 

och samma plats. 

 

 

Skydda ditt privatliv på alla enheter 

F-Secure SAFE är ett prisbelönt internet 

security som skyddar dig mot virus, trojaner 

och ransomware. SAFE ser även till att din 

bankanslutning är säker så att du kan shoppa 

och göra bankärenden säkert. Om du har barn 

kan du ställa in surftider och blockera 

olämpligt innehåll — på datorer, mobiler och 

surfplattor. 

49kr/mån för 3 enheter* 

 

*Tjänsten har ingen bindningstid utan fortlöper med 1 mån 

uppsägningstid. 

 

Kampanj: 

Just nu 3 månader gratis vid 12 

månaders bindningstid! 

 

Kontakta oss på Internetbolaget för att 

beställa. Du når oss på telefon 08-522 

736 61 eller mail info@internetbolaget.nu. 

 

Läs mer om oss på 

www.internetbolaget.nu 
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Systemkrav 

PC 

Plattformar: Windows 10, Windows 8.1, 

Windows 7 

Processor: Intel Pentium 4 eller senare 

Minneskrav: 1 GB eller mer 

Diskutrymme: 1,2 GB ledigt diskutrymme 

Internetanslutning för att validera din 

prenumeration och få uppdateringar. ARM-

baserade surfplattor stöds inte. Systemet 

måste uppfylla Microsofts minimikrav för 

Windows. 

MAC 

Plattformar: macOS 10.14 (Mojave). macOS 

10.13 (High Sierra), macOS 10.12 (Sierra) 

Processor: Intel 

Minneskrav: 1 GB eller mer 

Diskutrymme: 250 MB ledigt diskutrymme 

 

SMARTPHONES 

Plattformar: Android 5 eller nyare, iOS 11 eller 

nyare 

Tillgängliga språk 

dansk, Deutsch, English, español, español 

latinoaméricano, français, français canadien, 

italiano, lietuvių, Nederlands, norsk, polski, 

português, português brasileiro, suomi, 

svenska, tiếng Việt, русский, 日本語, 繁體中

文 (香港) 

 

Läs de senaste tekniska detaljerna på 

www.f-secure.com/safe. 

 

 

 

Mer om F-Secure Safe 

Antivirus 

Vårt kraftfulla antivirus skyddar dig mot virus, 

ransomware och spionprogram. 

Surf- och bankskydd 

Med Surfskydd är du trygg från skadliga och 

farliga webbsidor, och det garanterar 

säkerhet och sekretess. Med Bankskydd får 

du veta när du befinner dig på en säker 

banksida, och det skyddar uppkopplingen till 

sidan så att dina pengar är trygga. 

Hitta din telefon 

Det är lätt att lokalisera din telefon via My F-

Secure. Med Android kan du även låsa en 

borttappad enhet eller radera all information 

som bilder och e-postmeddelanden för att 

hindra andra från att komma åt den. 

Ransomware-skydd 

SAFE övervakar dina viktiga mappar och 

blockerar ransomware när det försöker 

kryptera mapparna och filerna. 

Familjeskydd 

Sätt gränser och se efter din familjs 

välmående genom att begränsa skärmtid och 

blockera åtkomst till webbsidor beroende på 

innehåll: vuxen, våld, shopping, hazardspel, 

sociala medier osv. 

Enkel hantering 

Ett enkelt och bekvämt sätt att hantera alla 

skyddade enheter från ett ställe. Skydda nya 

enheter, förnya dina prenumerationer och 

ändra dina betalningsalternativ. 

 

 

http://www.f-secure.com/safe

