
Dit Private Netværk

Dine personlige oplysninger har 
aldrig været vigtigere, og derfor 
har du brug for BullGuard VPN

BullGuard VPN

Komplet onlinebeskyttelse 
af personlige oplysninger 
og total internetfrihed



Hvis du sætter pris på dine personlige 
oplysninger, bør du bruge BullGuard 
VPN til at beskytte dem
BullGuard VPN beskytter dig, når du bruger offentlige 
Wi-Fi-netværk, uanset om det er i et indkøbscenter, 
i en lufthavn eller på et hotel eller endda en vens 
hjemmenetværk – fordi du aldrig ved, hvornår disse 
Wi-Fi-netværk er blevet kompromitteret.

• BullGuard VPN krypterer dine data og holder dem beskyttet mod 
hackere, snushaner og kriminelle

• Du kan få adgang til apps og websteder fuldstændig anonymt

• Få adgang til blokerede websteder, eller omgå internetfiltre

• Du kan få sikker adgang til dine vigtige  
data fra skyen

• Del dine filer på sikker vis

Dit Private Netværk

Truslen mod dit privatliv og 
din sikkerhed er en reel og 

tilstedeværende fare

Faren ved Wi-Fi-netværk

Du ved sikkert, at offentlige Wi-Fi-
hotspots ikke er de mest sikre, men 
vidste du det her?

• I henhold til de seneste data vil 1 ud af 
4 offentlige Wi-Fi-netværk blive hacket

• Cyberskurke opretter ofte et trådløst 
adgangspunkt, der ser legitimt ud. 
Men det er det naturligvis ikke.

• Det blev opdaget, at chips importeret 
fra Kina var blevet ændret og designet 
til at sprede malware, der kunne 
aflytte på usikrede Wi-Fi-netværk.

Problemet med apps

Den seneste analyse af 85.000 forudinstallerede 
apps på Android-smartphones afslørede en 
absolut ringeagt for brugerens privatliv:

• Mange af de forudinstallerede apps har  
adgang til meget påtrængende tilladelser lige 
fra starten.

• De indsamler og sender data om brugere til 
annoncører og har sikkerhedsfejl, der ofte 
forbliver urettede.

• Nogle forudinstallerede apps blev  
underskrevet med certifikater, der tilhører 
virksomheder, som er kendt for at benytte 
sig af brugersporing, som f.eks. Adups, 
AccuWeather og GMobi.



1

2
3

4
5

6

Total frihed online
BullGuard VPN er det eneste middel til at få komplet 
onlinebeskyttelse og total internetfrihed. BullGuard VPN 
giver dig fleksibilitet til trygt og sikkert at få adgang til 
internettet og onlinetjenester hjemmefra, på arbejdet og 
når du er på farten.

Nem at bruge og hurtig tilslutning
Du skal blot klikke på Quick Connect for at få adgang til den nærmeste 
BullGuard VPN-server med ét klik. Eller du kan vælge en af vores 
ultrahurtige servere i 16 lande rundt om i verden.

Politik om ingen logning eller sporing
BullGuard VPN registrerer ikke, hvad du laver online, og fører ikke 
optegnelser over de websteder, du besøger, så du er sikker på, at 
du har komplet onlinebeskyttelse af personlige oplysninger.

Beskyt dine personlige oplysninger
Det er ikke bare cyberkriminelle, der er efter 
dine data. Vores kryptering i militær kvalitet 
forhindrer din internetudbyder, regeringer og 
Wi-Fi-netværksadministratorer i at snage i din 
internetaktivitet og høste data om dig.

Ekstra beskyttelse
Hvad sker der, hvis VPN-forbindelsen pludselig bliver afbrudt? 

Intet problem: BullGuard VPN forhindrer automatisk, at din IP-adresse 
og andre følsomme data udsendes fra en usikker forbindelse.

Alle enheder, alle styresystemer
Beskyt op til seks enheder samtidigt med én 
konto – stationær computer, smartphone, 
bærbar eller tablet – på tværs af alle større 
styresystemer. Windows, MacOS, Android og 
iOS (iPhone og iPad).

Hvad er et Virtuelt Privat 
Netværk (VPN)?
Et virtuelt privat netværk giver din enhed en sikker, privat 
linje til onlinetjenesten eller webstedet, og du kan samtidig 
forblive anonym.

Seks årsager til at alle bør bruge 
BullGuard VPN

BullGuard VPN kører på alle 
større styresystemer og 
opretter forbindelse til vores 
mere end 2000 dedikerede 
servere i 16 lande.
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BullGuard VPN giver dig komplet 
onlinebeskyttelse af personlige 
oplysninger
Det giver dig fleksibilitet til trygt og sikkert at få adgang til internettet og onlinetjenester 
hjemmefra, på arbejdet, eller når du er på farten. Kryptering i militær kvalitet giver en 
skudsikker beskyttelse af data, så ingen kan snage i din kommunikation, og vores 
ultrahurtige servere giver den bedst mulige oplevelse.

4  Enkel og nem at bruge

4  Forbindelse via ét enkelt klik med hurtig tilslutningsfunktion

4  Kryptering i militær kvalitet for at opnå maksimal sikkerhed

4  2000+ ultrahurtige serverplaceringer i 16 lande

4  Hurtige forbindelser til streaming og download

4  Skjuler din IP-adresse

4  Afbryderkontakt til kontinuerlig beskyttelse

4  Automatisk tilslutning til sikre forbindelser til enhver tid

4  Ingen logning eller sporing af din aktivitet

4  Kompatibilitet til flere enheder

4  6 samtidige forbindelser med 1 konto

4  Direkte chatsupport døgnet rundt, alle ugens dage


