
Portfolio produktů Dell EMC v oblasti midrange storage, 
které se skládá z řad Dell EMC Unity a SC Series, nabízí 

bezkonkurenční hodnotu díky svým moderním a velmi 
efektivním produktům.

Věrnostní program společnosti Dell EMC Future 
Proof zaměřený na disková úložiště z výše uvedených 
řad, vám poskytne další klid, zaručenou spokojenost 
a ochranu investic pro budoucí technologické změny.

Většina výhod programu je pro vás k dispozici bez 
dalších nutných nákladů na nákup smluvní podpory.

Daný program plánuje společnost Dell EMC v průběhu 
času dále rozšiřovat - a to je další důvod, proč Vám 
disková úložiště Dell EMC dané kategorie poskytují 
nejvyšší hodnotu pro vaše investice.

Většina výhod programu je pro vás k dispozici bez 
dalších nutných nákladů na nákup smluvní podpory.

Daný program plánuje společnost Dell EMC v průběhu 
času dále rozšiřovat - a to je další důvod, proč Vám 
disková úložiště Dell EMC dané kategorie poskytují 
nejvyšší hodnotu pro vaše investice.

Záruka spokojenosti 
3 roky

Dell EMC vám garantuje 3 roky 
spokojenosti, zatímco konkurenti 
většinou nabízí pouze 30 dní. (1)

Záruka efektivity  
All-Flash úložiště 4:1

Získáte nejméně 4-násobnou 
efektivní paměťovou kapacitu vámi 

zakoupené fyzické kapacity. (2)

Bezproblémová  
migrace dat

Přesun dat je vždy velmi snadný 
pomocí vestavěných nástrojů 

pro migraci dat.

Ochrana investic 
do hardwaru

Zákazníci získávají kredit pro nákup 
jakéhokoli nového produktu v rámci 
portfolia Dell EMC či flexibilní kredit 

pro upgrade řadičů. (3)

Veškerý potřebný software  
„all-inclusive“

Úložiště Dell EMC se dodávají 
s potřebným software pro ukládání, 
správu a ochranu dat bez dalších 

nutných nákupů licencí. (4)

Vestavěný Virtustream  
Storage Cloud

Zákazníci mohou automaticky 
ukládat „snapshots“ a „tier files“ 

do cloudu bez kapacitních nákladů 
po dobu jednoho roku. (5)

SATISFACTION 
GUARANTEE

3 
YEAR

GUARANTEE
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NEVER-WORRY

INVESTMENT 
PROTECTION ALL-INCLUSIVE BUILT-IN

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

(1) Platí pro zákazníky se zakoupenou 3-letou smlouvou ProSupport. Jakákoli náhrada smlouvy by byla zkrácena poměrnou částí. Spokojenost vychází 
ze shody produktů se specifikacemi produktu.

(2) Systém musí být nastaven podle osvědčených postupů; smlouva o účinnosti 4:1 Flash Storage musí být před zakoupením podepsána.

(3) Podle podmínek smluvního trade-in programu Dell EMC

(4) Zahrnuje všechen software potřebný pro ukládání, přesun a správu dat.

(5) Platí jen pro řadu Unity, kapacita volného cloudového úložiště je omezena na 20% kapacity zakoupené storage kapacity.


