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FORTINET TRADEUP PROGRAM EMEA: END USER VERSION

2016 EMEA TRADEUP PROGRAM

Replacing EOL Unit?

Promotional
Discounts

New Unit Is The 
Recommended 
Replacement?

Transfer Remaining
Service Contracts 
From Installed To 

Newly Purchased Unit

BENEFIT 1

BENEFIT 2

מחיר מיוחד

כיצד התוכנית עובדת ?

*Bundle details depend on specific product category.

 The recommended discounts on contracts/subscriptions only apply with the purchase of a hardware unit, which must be contained in the same purchase order.

מבצע  Trade UP יוצא לדרך.

החלף את החומרה הישנה שלך בחדשה וחסוך כסף !
החלף עכשיו לפני שיהיה מאוחר מידי, חברת פורטינט יוצאת במבצע חד 

פעמי להחלפת חומרות End of Life, בחומרות חדשות תוך שמירה על 
הכסף ששילמת עבור השירות של המכונה.

למה פורטינט
למה להישאר עם פורטינט ?, פלטפורמת אבטחת המידע שלנו נבדקת 

על ידי מיטב המומחים בארץ ובעולם, הפלטפורמה שלנו מותקנת באלפי 
ארגונים בישראל, החל מארגונים קטנים וכלה בארגוניים פיננסים גדולים. 

מערכת הפורטיגט מספקת הגנה מרחבית )UTM( ומכילה מערכת חומת 
 IPS לחסימת אפליקציות שונות, מערכת Application Firewall אש, מערכת

למניעת חדירות לרשת, מערכת אנטיוירוס, מנוע סינון תוכן ואתרים, 
ומערכת VPN, כל המערכות הנ”ל מנוהלות בחלון מרכזי אחד.

כמו כן המערכת מתמודדת עם התקפות ממוקדות )APT( ובזכות שירות 
העדכונים של FortiGuard, המערכת מעודכנת בזמן אמת מרשת 

האינטרנט.

במסגרת המבצע ינתן מחיר מיוחד על המערכת החדשה ותתבצע העברה של השירותים הקיימים, 
כך שההחלפה למוצר חדש, זולה משמעותית דרך המבצע הנ״ל.

הלקוח ירכוש את המערכת ללא שירותי אבטחת מידע ובהנחה גבוה ופורטינט תעביר לו את שירותי 
אבטחת המידע  מהמכונה הישנה לחדשה.
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נתונים נוספים
אילו מוצרים ניתנים להחלפה ?

 End Of Life זכאים להשתתף במבצע זה,ישנם מוצרים מסויימים אשר לא הוכרזו כ End Of Life -כל מוצרי פורטינט שהוכרזו כ
ועדיין זכאיים להחלפה, ניתן למצוא מידע נוסף בטבלה שבעמוד הקודם.

אילו מוצרים לא ניתנים להחלפה ?
 FortiVoice, FortiClient, Coyote Point, FortiToken, FortiAuthenticator, FortiRecorder, Virtual Appliances, Fortinet VM

.Solutions, FortiSMS, FortiCarrier, VDOM, ADOM, Accessories, FortiFone, FortiCamera, Professional Services

מתי הרשיון יועבר ללקוח הסופי ?
הרשיון יועבר מהמכונה הישנה למכונה החדשה, לאחר רכישה של מק״ט ה – ״Recomended Replacment״ 

מהו התהליך של העברת הרישוי מהמכונה הישנה לחדשה ?
לקוחות יכולים לבצע העברת זו, דרך אתר התמיכה שלנו בכתובת https://support.fortinet.com, שותפים יכולים לבצע זאת 
דרך אתר השותפים בכתובת https://partnerportal.fortinet.com על ידי גישה לתפריט Asset / Manage בחירה של המספר 

הסידורי המתאים, לחיצה על Registration/RMA Transfer והכנסה של המספר הסידורי החדש.

אייך תהליך ההזמנה מתבצע ?
הזמנת הרכש חייבת להיות מלווה בטופס ה TradeUp המצ״ב בעמוד הבא.

כיצד מסירים את הרישום מהמכונה הישנה ?
 ,https://support.fortinet.com בתוך חודש ימים, המשווק או משתמש הקצה חייבים לפתוח קריאה באתר התמיכה )לקוחות

שותפים ב https://partnerportal.fortinet.com  ( ולבקש הסרה של המוצר הישן על ידי מתן המספר הסידורי שלו.
הלקוח מתחייב לבצע הסרה זו בתוך חודש ימים, במידה ותהליך זה לא יושלם במלואו עד לסוף החודש השני מיום רכישת 

המכונה, פורטינט תסיר אוטומטית את היחידה הישנה, ללא אישור מראש של הלקוח.
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Fortinet TradeUp Program: Eligible EOL Products

Fortinet TradeUp Program: Exceptions (these products are not EOL)

* To benefit from transfer of service contracts from the installed unit to the purchased (new) unit, a hardware unit must be purchased. The hardware unit must be purchased on its own, without bundle 
support included. We strongly recommend the Customer to check the respective datasheet of the replaced units available to verify the new device technical specifications.

Fortinet units 
eligible for 
TradeUp discounts

Recommended 
Replacement:
Replace with this 
unit and qualify for 
Transfer of Service 
contracts* 

Fortinet units 
eligible for 
TradeUp discounts

Recommended 
Replacement:
Replace with this 
unit and qualify for 
Transfer of Service 
contracts* 

FortiGate/Wifi-40C FortiGate/WiFi-30E, 50E

FortiGate-80C FortiGate-80D, 90D

FortiGate-300C FortiGate-300D

FortiGate-1000C FortiGate-1000D, 1200D

FortiGate-3040B, 3140B FortiGate-3200D, 3700D

FortiGate/WiFi-20C,30B FortiGate/WiFi-30D, 30E

FortiGate/WiFi-50B, FortiGate 51B FortiGate/WiFi-30D, 50E, 60D

FortiGate/WiFi-60 series (all) FortiGate/WiFi-60D

FortiGate-82C FortiWiFi-81CM FortiGate/WiFi-70D, 80D

FortiGate-100A, 110C, 111C FortiGate-90D, 100D

FortiGate-200A, 200B, 224B FortiGate-200D

FortiGate-300A, 310B, 311B, 400A FortiGate-300D

FortiGate-500A FortiGate-500D

FortiGate-620B, 621B FortiGate-600D

FortiGate-800, 800F FortiGate-600C, 600D, 800C

FortiGate-1000A-1240B FortiGate-1200D, 1500D 

FortiGate-3000, 3016B, 3140B FortiGate-3000D

FortiGate-3600, 3600A FortiGate-3700D

FortiGate-3810A-E4, 3951B FortiGate-3700D

FortiGate-5001A, 5001-FA2,
5002-FB2, 5005-FA2

FortiGate-5001D

FortiGate-5140DC FortiGate-5144C

FortiAnalyzer-100, 100A, 100B, 100C FortiAnalyzer-200D

FortiAnalyzer-400, 400B, 400C, 400HD FortiAnalyzer-400E

FortiAnalyzer-800, 800B, 1000B, 1000C FortiAnalyzer-1000E, 2000E

FortiAnalyzer-4000A FortiAnalyzer-3000E

FortiAnalyzer-4000B FortiAnalyzer-3000F, 3500F

FortiAP-220A, 220B FortiAP-221B

FortiMail-100C FortiMail-200D

FortiMail-400, 400B FortiMail-400C, 400E 

FortiMail-2000, 2000A, 2000B FortiMail-1000D

FortiMail-4000, 4000A FortiMail-3000D, 3200E 

FortiManager-100, 100C FortiManager-200D

FortiManager-400, 400A, 400B, 400C FortiManager-300E, 400E

FortiManager-1000C FortiManager-1000D

FortiWeb-400B FortiWeb-400C

FortiWeb-1000B, 1000C FortiWeb-1000D

FortiWeb-3000C, C-FSX FortiWeb-3000E

FortiWeb-4000C FortiWeb-4000E

FortiSwitch-224B-POE FortiSwitch-224D-POE

FortiSwitch-324B-POE FortiSwitch-224D-FPOE

FortiSwitch-348B, 448B FortiSwitch-448D
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TradeUp Program End User Form
Please fill in this interactive form and return it to your local Fortinet office. All fields required.*

By purchasing Fortinet products under the TradeUp Program, you agree to the following:
1. Within one month, the reseller or end user must open a ticket and request the de-registration of the replaced unit by providing its serial number. The Customer agrees and undertakes that if the de- 
    registration has not been fully completed by the end of the second month from the date of purchase of the replacement unit(s), Fortinet shall automatically de-registered the replaced unit(s), without  
    customer’s prior approval.
2. Any warranty or guarantee that is in place for the replaced (old) unit will cease upon de-registration.
3. Any services contracted and registered for the replaced (old) unit will expire within one month after shipment of the new unit (except in case of valid transfer of service contracts).
4. For qualifying purchases, transfer of services from replaced (old) unit to new unit is done at https://support.fortinet.com. (See Program Details section for procedure).
5. The end user is not required to return the replaced (old) hardware unit to Fortinet, and the hardware remains the property of the end user. The embedded software is licensed to the end user under the end  
     user license agreement which was accepted upon initial installation of the unit. However, the end user agrees not to resell, lend, rent or lease the replaced (old) unit and not to use it for the provision of any 
     kind of commercial services to third parties.
6. The TradeUp Program is valid until further notice from Fortinet.

SERIAL NUMBER

CONTRACT NUMBER OF SERVICES TO BE TRANSFERRED
(IF APPLICABLE)

COMPANY

ADDRESS LINE 1

ADDRESS LINE 2

WEBSITE

BUSINESS TELEPHONE

CONTACT NAME

EMAIL ADDRESS

EMAIL ADDRESS OF THE PERSON THAT WILL HANDLE
THE TRANSFER OF SERVICES
Please refer to the Program Details section for procedure.

 

END USER INFORMATION

PRODUCT INFORMATION
Installed Unit To Replace

SKU

CONTACT DETAILS of person submitting form

SIGNATURE

 NAME

TITLE

DATE

New Unit To Be Purchased


