Zakoupil(a) jsem prodloužení licence
Upozornění:
Před aktivací programu zkontrolujte, zda máte aktivní internetové připojení.

Po zakoupení prodloužení licence obdržíte nové licenční údaje (uživatelské jméno a
heslo) e-mailem. Zprávu s novými licenčními údaji si nyní otevřete.

Důležité:
E-mail s licenčními údaji si uschovejte pro pozdější použití, např. pro reinstalaci
programu ESET, kdy bude nutné program znovu pomocí licenčních údajů aktivovat.

Nyní si otevřete hlavní okno nainstalovaného produktu ESET a klikněte na
tlačítko Aktivovat produkt

.

Upozornění:
Pokud nevidíte tlačítko Aktivovat produkt, máte starší verzi produktu (ESET Smart
Security/ ESET NOD32 Antivirus 4). V tomto případě stiskněte klávesovou
zkratku CTRL+U, do otevřeného dialogu doplňte nové uživatelské jméno a heslo a
klikněte na tlačítko OK. Zadané nové licenční informace budou automaticky uloženy
do nastavení programu a platnost licence prodloužena.

Otevře se průvodce aktivací, zde vyberte volbu Aktivace pomocí přihlašovacího
jména a hesla a klikněte na tlačítko Další.

Do pole Uživatelské jméno: pečlivě zadejte uživatelské jméno z licenčního emailu. Poté klikněte na Zobrazit heslo a do pole Heslo: pečlivě zadejte heslo z
licenčního e-mailu. Oba údaje zadejte přesně tak, jak jsou uvedeny v e-mailu,
rozlišují se malá a velká písmena. Nakonec klikněte na tlačítko Aktivovat.

Pokud jste licenční údaje zadali správně, zobrazí se potvrzení o úspěšně
dokončené aktivaci. Nyní aktivačního průvodce zavřete kliknutím na Dokončit.
Zadané nové licenční informace budou automaticky uloženy do
nastavení programu a platnost licence prodloužena.

Důležité:
Pokud je aktivace úspěšně dokončena a program stále hlásí blížící se konec licence
nebo, že aktivován není, zkontrolujte si, zda máte nainstalován správný produkt,
který odpovídá vaší licenci, tj. v informačním e-mailu máte uvedený typ Vaši

licence, kterou máte zaplacenou.
Nyní si zkontrolujte, že máte aktuálně nainstalován stejný produkt, jako je uvedený v
licenčním e-mailu nebo na certifikátu. Jméno produktu najdete v záhlaví hlavního
okna.
Pokud zjistíte jakékoliv nesrovnalosti, prosím volejte tel: 607 665 765 a my se Váš
problém vyřešíme.
Upozornění:
V případě chybně zadaných licenčních údajů aktivace nebude úspěšná a průvodce
aktivací zobrazí chybu. Vraťte se zpět, zkontrolujte a znovu zadejte správné údaje.
Pokud ani po opětovném zadání nebude produkt aktivován, překontrolujte si údaje
dle zaslaného certifikátu.
V případě přetrvávajících problémů, prosím volejte tel: 607 665 765 a my Váš
problém vyřešíme.

