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Jak se vyvíjí a kam kráčí trh s bezpečností? Co přinese chystaný zákon o kybernetické bezpečnosti a kde hledat nové 
příležitosti? U kulatého stolu se sešli a nad těmito tématy hloubali výrobci Filip Navrátil (Eset), Roman Pavlík (TNS) 
a Petr Špringl (Invea-Tech). Přidanou hodnotu diskuse zaručili zástupci VAD Igor Tomeš (DNS) a Jan Václavík (Vera-
comp). O postřehy z praxe se podělil reseller Lukáš Příklenk (Artex).

shrnutí loňského roku
Filip Navrátil (Eset): Pozorujeme přeliv výsledků 
od koncových zákazníků k zákazníkům firemním. 
Uvedli jsme také nový produkt – Eset Secure 
Authentication –, snažíme se tedy jít dál a rozšiřo-
vat naše portfolio.

Petr Špringl (Invea-Tech): Minulý rok bych hodnotil 
jako velmi úspěšný. Na českém trhu jsme dosáhli 
obratu vyššího než 50 milionů korun, což je poměr-
ně výrazný nárůst oproti roku 2012, kdy to bylo asi 
35 milionů korun a byli jsme vyhlášeni jako jedna 
ze společností v žebříčku Deloitte Technology Fast 
50, což znamená, že patříme mezi nejvíce rostoucí 
technologické firmy ve střední a východní Evropě.

Roman Pavlík (TNS): V uplynulém roce u nás zazá-
řil hlavně webový filtr Kernun Clear Web, protože to 
je produkt, který má jasně definovanou návratnost 
investice. Z mého pohledu pak trh šel v minulém 
roce po produktech, které zvyšují efektivitu. Pokud 
jde o jednotlivé segmenty, oblast státní správy 
byla slabší, ve srovnání s dlouhodobým průměrem 
podprůměrná. Naopak jsme zaznamenali zvýšený 
zájem trhu, který je pro nás nový: segment SMB.

Igor Tomeš (DNS): Vzhledem k tomu, že portfolio 
máme hodně široké, v bezpečnosti zastupujeme 
18 výrobců, vidíme velkou tendenci ke konsolidaci 
řešení, kde z dedikovaných krabic a jednotlivých 
boxů se věci slévají dohromady do virtuálu, což 
vede k tomu, že některé firmy si na trhu nevedou 
příliš dobře. Dařilo se Fortinetu a Czech Pointu. 

Jan Václavík (Veracomp): Jestliže porovnáme 
minulý a aktuální rok, je v číslech, která jsou plně-
na, vidět trend 25% nárůstu, což je velmi dobré. 
Když se pak podívám na začátek roku 2013, tak 
přece jen doznívala jakási forma krize, což je jed-
na z možností vysvětlení toho, proč první čtvrtletí 
2013 nebylo takové, jaké jsme očekávali. Nicméně 
trend je jednoznačně velmi pozitivní, takže máme 
jistotu, že produkty, které nabízíme, a směry, kte-
rými jsme se rozhodli vydat, jsou správné. Vidíme 
velký zájem některých, zejména velkých, zákazníků 
o sofistikované jednoúčelové zařízení.

Lukáš Příklenk (Artex): Jsme servisní orga-
nizace a prodáváme našim stálým zákazníkům 
na trhu SMB, kdy střední zákazník pro nás před-
stavuje maximálně 200 uživatelů, a z toho je tam 
vidět několik trendů. První z nich je, že zákazní-
ci naprosto podceňují bezpečnost, v podstatě ji 
téměř neřeší. Nicméně za ni určitě začnou více 
utrácet v budoucnosti a začnou ji také více řešit. 
Další trend, který pozoruji, je přesun zákazníků 
do cloudu – tedy zabezpečení cloudových služeb 
a jejich zálohování.

Dynamika prodeje ve čtvrtletích
Filip Navrátil (Eset): První a čtvrté čtvrtletí jsou 
vždy silnější, v průběhu léta, aspoň z pohledu vět-
ších nebo státních firem v government segmentu, 
se šetří a utrácí se na konci roku.

Petr Špringl (Invea-Tech): Období letních prázdnin 
a typicky první čtvrtletí jsou výrazně slabší, naopak 
poslední čtvrtletí nám často tvoří kolem čtyřicet 
i více procent bilančního obratu. Pakliže jde o za-
čátek uplynulého čtvrtletí, musím říct, že nás velmi 
mile překvapilo, že jsme výrazně překročili plán.

Roman Pavlík (TNS): Vždycky jsem si převahu 
čtvrtého čtvrtletí vysvětloval tím, že jde o peníze, 
které zůstaly v government segmentu a utratí se 
na konci roku. Nicméně vloni byl government slabší, 
ale i přesto pro nás čtvrté čtvrtletí znamenalo zhru-
ba 40 % tržeb, takže se ukazuje, že i střední a velké 
firmy za bezpečnost utrácejí také až na konci roku. 
Možná je to tím, že bezpečnost stále vnímají jako 
záležitost, která nemá nejvyšší prioritu. Očekávám, 
že ve střednědobém, snad i krátkodobém horizon-
tu se tyto tržby rozloží a bude se do bezpečnosti 
investovat systematicky.

Jan Václavík (Veracomp): V nejsilnějším obdo-
bí, což je čtvrté čtvrtletí, uskutečníme zhruba 50 % 
našeho ročního plnění.

S odůvodněním Romana Pavlíka zcela nesouhla-
sím: U velkých projektů pro státní správu se ukazuje, 
že jde v podstatě o logické vyústění situace, proto-
že státní správa dostává rozpočet někdy v červnu. 
Projekty začínají startovat v této době, a než dojde 
k provedení, implementaci a hlavně k objednávce 
a vyfakturování, trvá to vždy až do čtvrtého čtvrt-
letí. Zákazníci také neinvestují do bezpečnosti – 
až z peněz, které zbudou. Z našeho partnerského 
portfolia, od našich zákazníků a partnerů, se kte-
rými se setkáváme, vidíme v tomto směru vcelku 
zásadní posun.

Igor Tomeš (DNS): Firmy mají investiční priority 
a podle toho, jak se jim daří nakupovat a případ-
ně nevyčerpávat odhadnuté rozpočty na jednotli-
vé priority, se snaží uskutečnit nejprve ty největší 
a následně ty menší. Doplňovat bezpečnost v po-
slední části roku je pochopitelné. Jestliže vám ode-
jde diskové pole, přikoupíte si jej, a až poté řešíte 
bezpečnost. Trend konce roku, tedy velké množství 
menších nákupů, zůstane. Všichni sice doufáme, 
že se projekty budou rozumně rozkládat v průbě-
hu celého roku, ale zákon o veřejných zakázkách 
tomu vůbec nepomáhá, ten naopak všechno tlačí 
do konce roku. V soukromé sféře je to trochu jinak, 
zakázky se skutečně rozkládají během roku.

proměny chování  
a požadavky segmentů
Lukáš Příklenk (Artex): Firmy kladou větší nároky 
na bezpečnost, ale stále je to málo. Hlavní změna 
chování je v tom, že zákazníci se už začínají ptát 
na cloudové řešení, s čímž přicházejí i nové bez-
pečnostní výzvy, takže je potřeba prodávat nový 
bezpečnostní software pro cloudové řešení, což 
je určitě obrovská výzva a velká změna chování, 
protože doposud si zákazník koupil server vlastní 
a řešil bezpečnost ať už antispamy, antiviry nebo 
firewally u sebe v kanceláři, zatímco dnes už kupují 
cloudové služby a potřebují řešit, jak se bezpečně 
připojit do cloudu.

Filip Navrátil (Eset): Musím si klást při zmínce 
o přechodu zákazníků do cloudu otázku, nakolik 
je to z jejich vůle a nakolik to vyplývá z toho, že je 
do něj tlačí někteří výrobci, případně možná i part-
neři. Z našeho pohledu vidím prostor pro zlepšení 
v menších a středních firmách. Celá firemní IT před-
stavuje velkou příležitost pro resellery, a to jednak 
tyto lidi vzdělávat, aby věděli, do čeho investovat, 
a také je tam obrovská možnost pro určité služby.
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Roman Pavlík (TNS): Firmy se více ptají: Co tímto 
řešením získám? Investuji do bezpečnosti, a kde 
se mi to vrátí? Peníze vynaložíme, ale kolik dosta-
neme nazpět? Takovýto drsný přepočet na peníze 
jsem dřív na trhu nepozoroval. Pokud jde o lidi, se 
kterými jednáme, myslím si, že u nich došlo k mír-
nému zlepšení v povědomí o bezpečnosti jako ta-
kové, jaké jsou typy problémů a také pomocí jakých 
nástrojů je řešit.

Petr Špringl (Invea-Tech): Pozorujeme, jak se 
postupně zvyšuje důraz na bezpečnost u malých 
a středních firem, což je jednoznačně pozitivní 
trend, ze kterého máme radost.

Igor Tomeš (DNS): Vidíme, že množství práce, 
kterou do projektů dáváme v souvislosti se vzdělá-
váním jak koncového zákazníka, tak partnera, ros-
te. Požadavky jsou čím dál vyšší, snaha porozumět 
tomu, co a proč dělám, konzultovat, předem vyřešit, 
objasnit každý detail, je daleko větší.

Jan Václavík (Veracomp): Zákazník, který dříve 
zakoupil zařízení po jednoduchém otestování, dnes 
funguje úplně jinak. Dnes si zákazník nasazuje růz-
né technologie, v některých případech i do ostrého 
provozu, diskutuje o jednotlivých funkcionalitách, 
velmi se zajímá o to, jak si daný produkt stojí, jaká 
je jeho perspektiva do budoucna, co mu to při-
nese, kolik peněz to bude stát, co za ně všechno 
dostane. Vzdělání zákazníků se velmi dramaticky 
zvýšilo. Dřív stačilo pohrozit nějakým útokem, ale 
dnes jej zákazníci chtějí vidět v praxi, takže se zde 
velmi vyplácí přidaná hodnota právě distributora 
nebo partnerské sítě, která zákazníkovi dokáže 
demonstrovat útoky v praxi.

Co přinese konec Windows Xp
Filip Navrátil (Eset): Pro zákazníka to znamená 
zvýšené riziko a bude muset uvažovat jinak, po-
kud bude chtít tyto systémy vůbec provozovat, 
nicméně plně doufám, že jde o velkou příležitost 
pro partnerskou síť. Vydali jsme k tématu několik 
článků na náš blog s určitým doporučením, co by 
měl provozovatel systému dělat. Logicky se nabízí 
jeho výměna, ale někdy to není jednoduché – ať už 
z pohledu finančního, nebo proto, že na něm běží 
systémy, které není tak snadné vyměnit.

Lukáš Příklenk (Artex): I když jsme zákazní-
ky edukovali dlouho předem, největší edukativní 
činnost udělaly banky, které řekly, že na XP jejich 
systémy nepoběží, nebo že nebudou bezpečné. 
Většina zákazníků chce nyní migrovat.

Štěpán Feik (Reseller Magazine): Chodí za vámi 
zákazníci sami?

Lukáš Příklenk (Artex): I když jsme je upozor-
ňovali, odezva v podstatě nebyla tak velká, jak 
jsme očekávali. Největší odezva nastala ve chvíli, 
kdy bylo ve zprávách uvedeno, že nebude fungo-
vat elektronické bankovnictví, protože je nebez-
pečné, poté nám zavolali skoro všichni zákazníci. 
Minimálně pro účetní a klíčové uživatele, kteří 
nejsou z financí, okamžitě začali inovovat počí-
tače a operační systémy. Je vidět, že v SMB není 
problém v tom, že software nejde vyměnit, ale je 
to jenom otázka peněz.

Roman Pavlík (TNS): Možná jsme svědky toho, 
jak jde bezpečnost proti jednoduchosti použití. 
Windows XP na bankovních automatech použí-
váme skutečně jen proto, že to bylo jednoduché. 

Alternativa totiž v té době existovala, dokonce ne 
jedna, ale vývoj by byl pravděpodobně obtížnější, 
dražší, nicméně také bezpečnější.

Petr Špringl (Invea-Tech): Jde o medializova-
né téma, o kterém se hodně mluví. Zdůrazňuje 
se, že je potřeba řešit bezpečnost více, než se 
řešila, což je dobře.

Filip Navrátil (Eset): O ukončení podpory se ví 
už hodně dlouho a reakce přichází až na základě 
nějakých mediálních zpráv, což stále není dobrá 
vizitka toho, jak je bezpečnost v malých firmách 
vnímána – že v nich se více dá na mediální zprá-
vu než na partnera.

Lukáš Příklenk (Artex): „Nemáte zabezpeče-
né bankovnictví“ byla jednoduchá zpráva, kterou 
zákazníci pochopili. Pro IT je vždycky složité najít 
správné téma pro zákazníka. Když mu vysvětlu-
jete, co všechno se může stát, on nereflektuje, 
protože si říká, že se stejně nic nestane. A když 
mu nebude fungovat nová tiskárna, tak bude 
používat starou.

události, které hýbaly trhem
Petr Špringl (Invea-Tech): Vnímáme pozvolný 
trend uvědomování si větší důležitosti bezpeč-
nosti, kterému napomáhají události typu různých 
útoků, které probíhaly v DDoS apod., na různé 
instituce v Česku. Dále jsme rádi i za větší aktivitu 
ze strany státních institucí v návaznosti na právě 
projednávaný zákon o kybernetické bezpečnosti.

Roman Pavlík (TNS): Tržby naší společnosti 
ovlivnila krize, a to i pozitivně, protože koncový 
zákazník přestal vnímat rozdíl mezi tím, jestli 
kupuje výrobek od výrobce A nebo B, ale šel vy-
loženě po přidané hodnotě, kterou mu výrobek 
dává. Pro nás se tím objevily příležitosti konku-
rovat celosvětově známým značkám a nadnárod-
ním korporacím. Trh v České republice ovlivnila 
také situace s vládou a předčasné volby. Spousta 
projektů je zastavena a čeká se na nový rozjezd.

Jan Václavík (Veracomp): Naši obchodníci 
částečně pomáhají i v práci na koncovém trhu, 
což je velmi příjemné, a velmi to vítají nejenom 
naši partneři, ale i výrobci. Krize, která dozníva-
la v minulém roce, způsobila určitý pokles, ale 
když se podíváme na letošní první čtvrtletí, vidím 
nádherný výsledek.

Lukáš Příklenk (Artex): Po intervenci ČNB 
naši zákazníci začali přemýšlet, jak se bude da-
řit. Negativní myšlení zákazníky ovlivňuje v in-
vesticích. Když však ve zprávách slyšíte, kolik je 
nezaměstnaných a kde všude se propadá eko-
nomika, negativní myšlení má živnou půdu, ale 
najednou za měsíc slyšíte, že česká ekonomika 
roste tempem dvou procent, takže nikdo neví, 

Petr Špringl (Invea- 
-Tech): Nebojte se pro-
dávat něco jiného než 
jen tradiční firewally 
a antivirové nástroje.

Roman Pavlík (TNS): 
Prodávejte řešení s defi-
novanou a snadno ověři-
telnou návratností investic.

Lukáš Příklenk (Artex): 
Bezpečnost je složitá, 
specializujte se.

Zleva: Roman Pavlík, Štěpán Feik, Jan Václavík, Lukáš Příklenk, Igor Tomeš, Petr Špringl a Filip Navrátil
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na čem vlastně je. To následně lidi ovlivňuje, takže 
nechtějí utrácet, což dopadne i na nás.

Slovenský trh
Igor Tomeš (DNS): Na slovenském trhu vidíme veliký 
zájem o produkty s opravdu vysokou přidanou hod-
notou. O novinky, které jsou velmi dobré, ale také 
velmi drahé. Když se podívám na velikost a počet 
obyvatel v České republice a na Slovensku a zvážil 
bych počet pozitivních reakcí, je to stejný počet, 
což nebývalo, takže v tom tam došlo k posunu.

Petr Špringl (Invea-Tech): Pro nás byl historicky 
slovenský trh, co se týče velikosti, osm- až deset-
krát menší než trh český, ale od konce minulého 
roku máme nového člověka, country manažera pro 
Slovensko, který se stará výhradně o slovenský 
trh, pracuje s distributory a resellery a pomáhá 
jim oslovovat zákazníky, takže tam vidíme velmi 
pozitivní trend a věříme, že se to bude srovnávat. 

Roman Pavlík (TNS): Slovenský trh chce, ještě 
více než český, vidět návratnost své investice.

Jan Václavík (Veracomp): Česká republika tvo-
ří přibližně dvě třetiny obratu, který generujeme, 
Slovensko jednu třetinu, což reflektuje velikost 
těchto trhů. Velmi se nám osvědčilo, že  jsme 
na Slovensku založili pobočku, která se pěkně 
rozvíjí a roste, protože slovenská národní hrdost 
je v tomto směru velmi silná. Slovensko je pro nás 
země velkých a zajímavých projektů.

Lukáš Příklenk (Artex): Slovenský zákazník dá 
hlavně na prémiové značky, má rád hlavně zahra-
niční kvalitní věci, což je rozdíl oproti Čechům, kteří 
se stále dívají na cenu a na výkon.

Očekávání pro rok 2014
Filip Navrátil (Eset): Doufám, že  i menší firmy 
začnou zavádět systém řízení v  informační bez-
pečnosti, který se nebude opírat jen o úzký, spe-
cializovaný pohled IT administrátora, ale že se 
bezpečnost začne řešit jako celek.

Petr Špringl (Invea-Tech): Očekáváme meziroční 
růst kolem 10–20 % ve srovnání s rokem 2013, 
a pokud jde například o vývoj cen, tam se nám 
i přes zmiňovanou intervenci České národní banky 
a neustálé vylepšování výkonu našich produktů 
víceméně daří udržovat stabilní cenovou hladinu.

Roman Pavlík (TNS): Přestává platit, že máte 
jeden síťový prvek a před něj připojenou lokální 
síť. Vstupních bodů je většinou několik, často 
od různých providerů, takže celá řešení se stá-
vají složitějšími, komplexnějšími. Očekávám tedy 
růst poptávky, která bude částečně generována 
složitostí podnikových sítí.

Jan Václavík (Veracomp): Nám se za minulý rok 
podařilo „vyrůst“ o 25 %, takže jsme přesvědčeni 

o tom, že v následujícím období skóre minimálně 
zachováme. Zavedli  jsme divizi audiokonferencí 
a videokonferencí, která měla doplnit segment bez-
pečnosti i pro toto období. Máme velkou novinku, 
a to, že zavádíme divizi datacenter, tzn. veškeré 
vybavení, což opět přesně odráží situaci a poptáv-
ku ze strany našich partnerů a jejich zákazníků.

Igor Tomeš (DNS): Do budoucna očekávám velké 
přeskupování technologií v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a dopad na to bude mít cloud, a to ze 
dvou pohledů: z pohledu providera, který vyžaduje 
něco zcela jiného než klasická infrastruktura, a z po-
hledu uživatele, který také vyžaduje něco úplně 
jiného a jiné uvažování než klasická infrastruktura. 
Vidíme, že začínají reagovat někteří výrobci, kteří 
vymýšlí a modifikují své produkty. Trh bude dále 
ovlivněn snahou zajistit bezpečnost mobilních 
zařízení, která jsou dnes spravována operátory. 
Cenová situace bude v této oblasti neudržitelná.

Zákon o kybernetické bezpečnosti
Igor Tomeš (DNS): S účinností od 1. 1. 2015 budou 
platné vyhlášky a všechny subjekty a státní orga-
nizace, které budou zákonem dotčeny, budou mít 
rok na to, aby se technologicky připravily na své 
fungování. Už dnes však na orgánech, které tím 
budou dotčeny, což jsou všechny registry, probí-
hají přípravy. Mnohá ministerstva říkají, že na to 
nebudou vůbec potřebovat peníze, jiná zase, že 
naopak peníze potřebovat budou. Zákon nepři-
nese velkou revoluci, jak se očekává, ale dopad 
na Českou republiku v osvětové části je velmi pod-
statný v tom, že vznikne vládní CSIRT (Computer 
Security Incident Response Team – pozn. red.), 
vznikne národní CERT (Národní centrum kyberne-
tické bezpečnosti – pozn. red.) a vzniknou ještě 
další CSIRTy, soukromé, které se budou starat 
o bezpečnost u velkých poskytovatelů služeb. 
Najednou bude s kým komunikovat, když vznik-
ne nějaký problém: například když bude někdo 
v SMB krást data, tak dnes nevíte, kam zavolat 
a s kým komunikovat. Jediné, co můžete udělat, 
je, že se odpojíte od internetu. Tím, že vzniknou 
tyto struktury, bude nejenom možnost nahlásit, 
konzultovat, vyžádat si pomoc, ale začne vznikat 
i z pohledu kybernetické bezpečnosti cosi obdob-
ného bezpečnosti  fyzické, kdy můžete zavolat 
na „oblíbenou“ linku 158.

Roman Pavlík (TNS): Vidím dva bezprostřední 
dopady tohoto zákona: jeden pozitivní, protože se 
začne mluvit o bezpečnosti, druhý je mírně nega-
tivní, protože organizace, které jsou zákonem do-
tčeny, v panické hrůze nakoupí nějaké technologie, 
nebo se pokusí svou situaci po domácku vyřešit 
a podmínky zákona splní.

Jan Václavík (Veracomp): Na naší poslední 
partnerské konferenci proběhl dokonce celý 
blok přednášek na toto téma, ale  ještě bych 
se vrátil k tomu zákonu o kybernetické bez-
pečnosti obecně, a  je úplně  jedno,  jestli se 
bavíme o zákoně o kybernetické bezpečnosti,  
o výzvě 22 nebo o prováděcích vyhláškách. 
Pozitivní vjem spatřuji právě v osvětě, v tom, 
že zákazníci začnou situaci pořádně vnímat, 
začnou ji respektovat a v podstatě začnou ten-
to problém řešit.

Dokáži si představit dvě možnosti: zákazník 
může tuto situaci řešit tak, že jenom splní –vy-
hláškou, zákonem, nějakou regulí daný – poža-
davek a odškrtne si, že to má vyřešeno, nebo to 
může být podnět k tomu se nad věcí zamyslet 
a řešit ji skutečně tak, aby nejenom zajišťova-
la plnění legislativy, ale měla nějaký praktický 
přínos. Začíná se úspěšně objevovat a fungo-
vat základní pohled na bezpečnost: Zákazníky 
totiž nutí zamyslet se, kolik peněz vlastně mají 
v datech a kolik  jich  investují do samotného 
zabezpečení. Když potom částku porovnají 
s cenou cíleného útoku, uvědomí si vlastně, že 
data, která vlastní,  jsou extrémně drahá a že 
do toho, aby na něj úspěšně někdo zaútočil, sta-
čí investovat poměrně málo peněz. Když si tyto 
dvě hodnoty porovná, je mu jasné, že investice 
do zabezpečení je naprosto nevyhnutelná, má 
konkrétní formu a mnohem snáz se obhajuje 
před vedením nebo před dozorčí radou.

 trh s bezpečností je stabilní, výpadek 
ve státní správě vyplnil soukromý sek-
tor;

 povědomí o bezpečnosti mezi zákaz-
níky se zvýšilo, stále však není dosta-
tečné;

 zákazník je stále náročnější – za své 
peníze vyžaduje komplexní řešení 
a jasně definovanou návratnost inves-
tic;

 slovenský trh je velmi odlišný od čes-
kého, na kterém hraje prim hlavně 
cena;

 příležitostí pro resellery je zejména 
ukončení podpory Windows XP;

 nejčastější výmluvou potenciálních 
zákazníků je nedostatek financí.

Shrnutí kulatého stolu:

J a n  V á c l a v í k 
(Veracomp): Jsme rych-
lejší než konkurence, 
jsme flexibilní, jsme 
predikovatelní – pojď-
te s námi obchodovat.

Igor Tomeš (DNS): 
Zabezpečení organiza-
ce je kontinuální proces –  
přistupujte k tomu takto.

Filip Navrátil (Eset): 
Pojďte prodávat, příleži-
tosti jsou.

NOVINKA

www.apc.com

Konec nocí strávených v datacentru...

Představujeme Vám nové modely řady Smart-UPS On-Line

APC by Schneider Electric uvádí na trh inovované modely
o výkonu 5-10kVA s řadou nových vlastností. 

Power factor 0,9 (model 5kVA) , 1 (modely 6-10 kVA) 

Grafický LCD displej s různobarevným podsvícením

Green mode režim úspory energie 

Inteligentní správa baterií

Možnost startu bez baterií  

Výstupy ve spínaných skupinách 

EPO tlačítko nouzového vypnutí UPS 

Dvojitý vstup (dual input)  - platí pro modely 8 -10 kVA 

Vstup / výstup 1:1, 3:1 (pro modely 8-10 kVA) 

Komunikace integrovaná karta SNMP + volný SmartSlot 

Záruka 3 roky na UPS elektroniku / 2 roky na interní baterie 
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