
To nejlepší z Chip DVD 
a On-line DVD
Po instalaci Windows zpravidla běží celý 
počítač uspokojivě. Hardware je však z drti-
vé většiny řízen pomocí obecných ovladačů 
v základním, méně výkonném režimu. Proto 
doporučujeme plnou verzi programu Driver 
Booster, který komponenty analyzuje 

a automaticky nainstaluje nejvhodnější 
ovladače přímo od jejich výrobce. Výrazně 
se zlepší výkon i zabezpečení. Grafický pro-
gram Snap pro snímání obrazovky je mezi 
čtenáři Chipu velmi oblíben. Upgradujte na 
novou plnou verzi.  martin.kucera@chip.cz S

PLNÉ VERZE
Driver Booster 8 PRO  S138
Ashampoo Snap 11  S130
RecoveryRobot Pro
O&O FileBackup  S134
FoneEraser
GClean 2021
WebAnimator Go
AVG Internet Security
Wise Care 365 Pro 5
CutOut 6 Standard
Kaspersky Safe Kids

TESTY A PRAXE
Terabox Cloud  S12
VMware 16 Player
Kaspersky Rescue Disk
Freeware  S56
System Font Changer
Family Tree Builder
Lyrics Finder
Mageia
SystemRescue
Tree Style Tab for Firefox
TweakPower
WizFile
Home office  S122
Boxcryptor
Cryptomator
Deskreen
Dropbox
ShareMouse
Spacedesk 
Ransomware  S110
Duplicati
Eicar Antivirus Testdatei
MailStore Home
Thunderbird
VLC  S42
MediathekViewWebVLC
Moments‘ Tracker
Playlist Cleaner
SkinPack for VLC
VLC media Player
Tipy a triky  S126
AnyDesk
TeamViewer
XnSketch
Síť  S118
JPerf
LAN Speed Test
Krátké testy  S90
Cyberlink DirectorSuite
SlideShow 12 Premium 
O&O DiskImage Pro 16
Skylum Luminar AI

SOFTWARE
Softwarové novinky
coconutBattery 3
File Encrypter
ABC-Update
Fbackup
WinFIR
Slunečnice.cz
Video Face Recognition
Splashy
Geany
Rainclip
TooDoo
Práce ČR
DbGate
Clipboard Clear
Kryptor Messages
Godmode Win10
Fort Firewall
teamotes
Free YouTube Download
Video Flip and Rotate

Předplatitelé Chipu i čtenáři digitálního Chipu  
mají přístup k On-line DVD, což je kompletní 
Chip DVD na internetu. Více na S55.

Seznam programů 
v Chipu 06/2021

TeraBox Cloud

1 TB v cloudu
Pokud hledáte náhradu za končící bezplatné úložiště 
Fotky Google (více na S12), můžete zdarma využít 1TB 
cloudový disk TeraBox. Mobilní aplikace pro iPhony 
i Androidy zvládnou automatické i manuální zálo-
hování fotografií, videí, hudby, dokumentů a dalších 
souborů. Placená verze Premium za cca 1 000 korun za 
rok nabízí další terabyte navíc a především vyšší rych-
lost přenosu a možnost souběžného nahrávání více 
souborů s neomezenou velikostí. Díky aplikacím pro 
iOS a Android je úložiště vhodné zejména pro mobily, 
ale prostřednictvím webového rozhraní jej lze pohodl-
ně používat i z počítačů. On-line registrace.

Kompletní DVD je dostupný i on-line. Více na straně 55.
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Antiviry, reklamace DVD, registrace plných verzí, licence AVG IS
Data Chip DVD a On-line DVD byla 10. 5. 2021  prověřena os-
mi antiviry. Podezřelé soubory doporučujeme skenovat pomocí 
služby www.virustotal.com. Nečitelný DVD vyměňujeme poš-
tou po žádosti na reklamacedvd@chip.cz. Detailní informa-
ce o plných verzích najdete v popisech na Chip DVD a On-line 
DVD. Období registrací je zpravidla do konce června 2021.

Plná verze AVG Internet Security dlouhodobě přináší čtenářům 
Chipu komplexní zabezpečení počítače. Licenci je nutné každý  
měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoliv 

e-mail na adresu ZDE JE VYTIŠTĚNA ADRESA, obratem 
obdržíte licenci i potřebné informace. Zabezpečení  
AVG IS lze instalovat na nekomerční počítače.

měsíc prodloužit novým licenčním klíčem. Odešlete jakýkoliv 
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IObit Driver Booster 8 PRO

Aktualizace ovladačů
Driver Booster provede ihned po svém 
spuštění kompletní analýzu hardwaru 
vašeho počítače, při které zjistí verze 

a aktuálnost instalovaných ovladačů. 
Program dokáže příslušné ovladače 
stáhnout z internetu a zcela automa-
ticky, na pozadí operačního systému, 
provést aktualizaci. Jako uživatel se ne-
musíte vůbec o nic starat, a navíc máte 
možnost, díky automaticky vytváře-
ným bodům obnovy systému, v případě 
potřeby vrátit provedené změny zpět. 
S programem lze jedním kliknutím 
myší stahovat celé sady ovladačů, takže 
vám dobře poslouží třeba i při komplet-
ní reinstalaci počítače. Driver Booster 
informuje také o tom, jaký vliv mají 
zastaralé ovladače na výkon vašeho 
stroje. Více se dozvíte na S138.

Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 500 korun. Registrace 
do konce června 2021, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows XP 
a vyšší.

Ashampoo Snap 11

Záznam obrazovky
Program Ashampoo Snap nabízí mno-
ho šikovných funkcí pro snímání ob-
sahu pracovní plochy a používaných 
aplikací nejen do statických obrázků, 

ale také ve formátu videa, a to včetně 
zvuku – ať už ze zvukového výstupu 
počítače, nebo komentáře namluvené-
ho do mikrofonu. Snímání videa může 
být velmi užitečné jak při vytváření 
návodů pro práci s různými progra-
my, tak třeba i v případě, že si chcete 
nahrát některý z pořadů uložených 
v internetovém televizním archivu. 
Užitečné jsou však i funkce pro snímá-
ní celé plochy, vybraných oken aplikací 
nebo i zcela volně označené oblasti do 
statických obrázků. K dispozici jsou 
i funkce pro úpravy snímků obrazov-
ky, u kterých se uchovávají postupné 
verze, aby bylo možné vracet změny 
zpět. Více se dozvíte na S130. Licence pro Chip: Časově neomezená 

plná verze programu v ceně 700 ko-
run. Registrace do konce června 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Určeno 
pro Windows 7 a vyšší.

Ideální stav je samozřejmě aktuální 
softwarová výbava pro práci všech hard-
warových zařízení počítače. Skenování 
počítače a porovnání ovladačů s vlastní 
databází provede Drive Booster ihned po 
prvním spuštění, další kontroly můžete 
provádět po kliknutí na tlačítko „Sken“ 
v hlavním okně programu.

Po pořízení snímku pracovní plochy nebo 
třeba vybraného okna aplikace se auto-
maticky otevře editační rozhraní programu 
Ashampoo Snap s mnoha nástroji na úpra-
vy pořízených snímků, včetně zvýrazňová-
ní, kreslení nebo třeba vkládání textových 
polí a následné sdílení snímků přes Face-
book, e-mail nebo cloudové služby.

Optimálního výkonu vašeho hardwaru 
dosáhnete jen s aktuálními ovladači. Po-
kud se po nich nechcete neustále shánět 
sami, pomůže vám užitečná aplikace.

Potřebujete vytvořit videonávod na práci 
s nějakým programem, nebo třeba za-
znamenat video z webu, které nejde ulo-
žit jiným způsobem? Víme, jak na to.
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O&O FileBackup

Snadné zálohování
Novinkou v nabídce softwarové spo-
lečnosti O&O je program FileBackup, 
určený k ochraně důležitých souborů 
jejich pravidelným zálohováním. 
Nastavení zálohy v programu O&O 
FileBackup je extrémně snadné, pro-
tože můžete rovnu aktivovat zálohu 
standardních složek s dokumenty, 
fotkami, videem či hudbou, ale také 
si jednoduše vybrat vlastní složky 

k zálohování. Zálohování probíhá 
samozřejmě automaticky – podle na-
staveného harmonogramu nebo na 
základě určeného počtu změněných 
nebo nově vytvořených souborů. 
Zajímavá je funkce pro zálohování 
souborů synchronizovaných s úložiš-
těm OneDrive a užitečná je i možnost 
podrobného filtrování souborů k zá-
lohování podle jejich minimální, nebo 
naopak maximální velikosti a také 
podle konkrétních typů dokumentů, 
fotek, zvukových souborů, videí atd. 
Ve výchozím nastavení jsou ze zálo-
hování vyloučeny skryté a systémové 
soubory, což šetří čas i místo v zálož-
ním úložišti. Více se dozvíte na S134.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 800 ko-
run. Registrace do konce června 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 8 a 10.

Franzis CutOut 6 Standard

Snadné fotomontáže
Program CutOut 6 kombinuje hned tři 
různé nástroje – kromě samotného ná-
stroje pro různé ořezávání a vyřezávání 
objektů ze snímku nabízí i jednoduchý 
prohlížeč a editor fotografií. Při vyře-
závání objektů obvykle stačí označit 
okraje vybraného objektu, který chcete 
použít, a automatické nástroje progra-
mu zbytek vyřeší za vás. Další funkce 

a nástroje pak můžete použít pro přes-
nější doladění ořezu nebo pro detailní 
manuální vyříznutí. Jakmile jste s vý-
řezem a odstraněním pozadí ze snímku 
spokojeni, program automaticky vytvoří 
novou vrstvu. Na pozadí pak můžete 
vložit jinou fotografii. Výslednou foto-
montáž můžete dále upravovat pomocí 
editoru nebo ji rovnou uložit. Chcete-li 
fotomontáž později doladit, můžete ji 
uložit jako rozpracovaný projekt. Editor 
nabízí nástroje a funkce pro úpravy 
parametrů expozice, korekce barev, 
ostrosti, vyvážení bílé a redukce šumu. 
Užitečná je i funkce pro odstranění ne-
žádoucích objektů na snímcích. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 500 ko-
run. Registrace do konce června 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7 a vyšší.

Program O&O FileBackup vám pomůže 
jednoduše nastavit zálohování obsahu 
výchozích systémových složek v rámci 
vašeho uživatelského účtu ve Windows. 
Sami si ale můžete vybrat i další soubory 
a složky, které bude aplikace pravidelně 
zálohovat.

Vyřezávání objektů ze snímku je v progra-
mu CutOut snadné – obvykle stačí označit 
okraje vybraného objektu, který chcete 
ořezat, a automatické nástroje programu 
zbytek vyřeší za vás. Další funkce a ná-
stroje pak můžete použít pro přesnější 
doladění ořezu.

Po výběru umístění záložních dat je potřeba 
ještě nastavit časový plán pravidelného zá-
lohování, které může probíhat denně, týdně 
nebo jednou za měsíc. Šikovná je možnost 
určit minimální množství nových nebo změ-
něných souborů pro spuštění zálohování.

Dalším krokem je výběr vhodného pozadí 
a umístění vyříznutého objektu do správné 
pozice. Doporučuje se upravit i vzájemnou 
barevnost a jas, aby kompozice vypadala 
přirozeně. 

Pokud chcete publikovat fotku z hor, mů-
žete jet na hory a zapózovat si na vrcho-
lu, nebo použít CutOut a vytvořit dokona-
lou fotomontáž.

Jednoduše nastavitelný zálohovací ná-
stroj sice neobsahuje rozsáhlou nabídku 
funkcí, ale o to snadnější je nastavení zá-
lohy nejdůležitějších dat.
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VMware Workstation 16 Player

Výkonný virtuální počítač
Virtualizační nástroj VMware Work-
station Player je zjednodušenou verzí 
profesionální virtualizační platformy 
VMware, která je pro soukromé, neko-
merční použití k dispozici zdarma. VM-
ware Workstation Player vám umožní 
vytvořit si pomocí jednoduchého prů-
vodce virtuální počítač a hned do něj 
také z ISO obrazu instalovat operační 
systém. Potřebujete pouze dostateč-

ně výkonný počítač s alespoň 8 GB 
operační paměti, který bude schopný 
virtuální stroj provozovat. VMware 
Workstation Player podle použitého 
ISO obrazu automaticky detekuje 
variantu a verzi operačního systému 
a podle toho doporučí hardwarové 
parametry virtuálního stroje, které ale 
můžete sami dále upravovat. Hotový 
virtuální stroj se chová stejně jako 
běžný počítač, tedy například pracuje 
s internetem, je k němu možné připojit 
zařízení přes USB a běžným způsobem 
s ním pracovat. Abyste mohli pro-
gram VMware Workstation 16 Player 
provozovat, musí váš fyzický počítač 
podporovat hardwarovou virtualizaci, 
což naprostá většina moderních stro-
jů splňuje, a současně musí být tato 
funkce povolena v BIOS/UEFI.
Licence pro Chip: Časově neomezená free 
verze programu. Bez registrace. Jazyk ČJ, 
AJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

Aiseesoft FoneEraser

Vymazání iPhonu
Aiseesoft FoneEraser je výkonný ná-
stroj pro důkladné vymazání obsahu 
a nastavení iPhonu či iPadu. V aplikaci 
je možné pracovat s obsahem úložiště 
iPhonů dvěma různými způsoby. Pro-
gram především umí bezpečně smazat 
kompletní obsah úložiště iPhonu, 
ale také v něm dokáže uvolnit místo 
potřebné pro nové aplikace, fotky 

nebo třeba hudbu a videa. Pro plnou 
likvidaci dat nabízí FoneEraser tři mož-
nosti – od rychlého přemazání až po 
trojnásobné, důkladné přepsání celého 
obsahu úložiště mobilního telefonu. 
Funkce pro uvolnění místa v paměti 
iPhonu vyhledá zbytečná data a největ-
ší soubory a také vám umožní pohodl-
ně odinstalovat nepoužívané aplikace 
a hry. Pak se sami rozhodnete, jaký ob-
sah si ponecháte a která data smažete. 
FoneEraser pracuje s tímto obsahem: 
kontakty, textové zprávy, historie vo-
lání, kalendář, poznámky, upomínky, 
záložky Safari, média (hudba, videa, fo-
tografie, iBooks, vyzvánění, audioknihy, 
hlasové poznámky) a aplikace.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 900 korun. Registrace do 
konce června 2021, detaily najdete v po-
pisu na Chip DVD a On-line DVD. Jazyk 
AJ, NJ. Určeno pro Windows 7 a vyšší.

VMware Workstation Player podle pou-
žitého ISO obrazu automaticky detekuje 
operační systém a následně doporučí 
parametry hardwaru virtuálního počítače. 
Sami můžete změnit například kapacitu 
pevného disku a operační paměti nebo 
počet procesorových jader. 

Program FoneEraser se neobejde bez in-
stalace aplikace iTunes ve vašem počítači. 
Pak po připojení iPhonu k počítači telefon 
automaticky detekuje a nabídne vám tři 
různé způsoby kompletní likvidace obsahu 
vašeho smartphonu.

V rámci programu VMware Workstation 
Player je možné spravovat více různých 
virtuálních počítačů a třeba je i současně 
spouštět – pokud to výkon hardwaru va-
šeho fyzického stroje umožní. Když je vir-
tuální počítač vypnutý, můžete upravovat 
parametry jeho hardwaru. 

Možná ještě zajímavější funkcí programu 
FoneEraser než kompletní smazání jeho 
obsahu, je pročištění paměti vašeho tele-
fonu. Může například smazat nepotřebná 
data, vyhledat velké soubory, smazat 
nepotřebné fotky nebo třeba odinstalovat 
nepoužívané aplikace.

Funkce pokročilého mazání obsahu 
uspokojí i nejparanoidnější uživatele 
iPhonů, zatímco možnost promazání zby-
tečných dat poslouží i všem ostatním.

Chystáte přechod na Linux nebo často 
zkoušíte nový software? Virtuální počítač 
představuje ideální základnu pro experi-
menty bez jakéhokoli rizika.
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Incomedia WebAnimator Go

Webové animace
Moderní webové stránky jsou plné 
animovaných bannerů s grafickým 
pozadím a texty. Abyste si mohli takové 
vytvořit i pro váš vlastní web, můžete 
použít plnou verzi aplikace WebAnima-
tor Go, která vám pomůže. V tomto pro-
gramu si stačí jen zvolit některou z do-
stupných šablon, které s sebou nesou 
zároveň i určitý styl animace obsahu, 
a pak do této šablony doplnit jednotlivé 

snímky animovaného banneru. Budete 
potřebovat grafiku na pozadí, připrave-
nou v přesných rozměrech požadova-
ného banneru, a pak už si vystačíte jen 
s texty, doplňovanými přímo do editoru 
WebAnimator Go. Můžete si zvolit dobu 
zobrazení jednotlivých snímků banne-
ru a samozřejmě i odkaz na webovou 
stránku, která se kliknutím na banner 
otevře. Výsledek lze exportovat ve 
formátu HTML5 nebo jako animovaný 
GIF. Rozpracovaný projekt si můžete 
samozřejmě uložit také ve speciálním 
formátu aplikace a kdykoli později jej 
dále upravovat. WebAnimator existuje 
v několika verzích odstupňovaných vý-
bavou, výkonem a samozřejmě i cenou. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 650 ko-
run. Registrace do konce června 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7 a vyšší.

Abelssoft GClean 2021

Na internetu beze stop
Každé vyhledávání, čtení článku, pro-
hlížení fotek, sledování videa, jízda au-
tem nebo pohyb po městě je vyhodno-
cováno a ve formě anonymizovaných 
metadat posíláno do společnosti Goo-
gle. Tam jsou údaje zpracovány a po-
skytovány dalším zainteresovaným 
společnostem, jako je Facebook, e-sho-
py a marketingové a analytické agen-

tury. Toto sledování chování uživatele 
bylo zavedeno pro snazší přizpůsobení 
obsahu, a proto nemusí jít jen o ob-
těžující činnost. Například sledování 
polohy smartphonů je využíváno pro 
určování hustoty provozu v aplikaci 
Google Mapy. Uživatelé však nemají 
příliš možností, jak se nechtěnému 
sledování bránit. Jednou z možností je 
šifrovaná komunikace pomocí služby 
VPN. Mnohem snazší je použití aplika-
ce GClean, která dokáže automaticky 
mazat stopy na internetu. GClean se 
podílí i na optimálním využití výkonu 
počítače a snižuje nevyžádaný datový 
provoz na internetovém připojení.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 400 ko-
run. Registrace do konce června 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7 a vyšší.

Program WebAnimator Go se automaticky 
spustí v režimu průvodce, ve kterém si 
otevřete nový projekt a následně si pro něj 
zvolíte některou z dostupných šablon. V ná-
hledu hned uvidíte, jakou má šablona ani-
maci, a můžete si zvolit styl animace textu.

V hlavním okně aplikace GClean naleznete 
souhrnné informace o možnostech vyčiš-
tění vašeho systému od služeb Google. 
Nejprve stiskněte volbu tlačítkem „Confi-
gure Cleaning Options“ a podívejte se na 
nastavení očisty, abyste nechtěně nepřišli 
o uložená hesla a formuláře.

Vytvářený banner si můžete prohlédnout. 
Když budete s výsledkem spokojeni, mů-
žete jej exportovat ve formátu HTML5 ne-
bo jako animovaný GIF. Pokud navíc použí-
váte webový editor WebSite X5, můžete jej 
rovnou exportovat i do tohoto programu.

V seznamu browserů si můžete individu-
álně nastavit různé úrovně čištění podle 
vlastních zvyklostí a používání prohlížečů 
pro různé činnosti na internetu. Nastavit 
a vyčistit lze různé typy Google cookies. 
Pod záložkou „Security Settings“ se skrý-
vají detailní nastavení čištění browseru.

Není to jen cílená reklama, která uživate-
li napovídá, že jeho surfování po interne-
tu je bedlivě analyzováno. S GCleanem se 
stanete anonymní.

Chcete na svých webových stránkách po-
užívat moderní grafické prvky, známé 
z profesionálních internetových prezenta-
cí? Pomůže vám šikovný editor bannerů.
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RecoveryRobot Pro

Prověřená obnova dat
RecoveryRobot Pro je navržen jako 
univerzální software pro obnovu dat 
při téměř každém scénáři ztráty dat. 
A ačkoliv má výsledky na profesionální 
úrovni s vysokou úspěšností obnovy 
dat, díky promyšlenému ovládání jeho 
obsluhu zvládnou i začátečníci. Celý 
proces obnovy dat je navržen jako krok 

za krokem. Naskenujte disk, na kterém 
se nachází ztracená data, následně je 
vyberete z výsledku vyhledaných sou-
borů a provedete jejich obnovu. Může 
se přitom jednat o libovolnou formu dat 
– fotografie, videa, hudbu, dokumenty 
nebo programy. Obnova dat je možná 
i ze ztracených nebo odstraněných 
diskových oddílů při havárii pevného 
disku, poškození MBR, rozdělení disku 
(fdisk) nebo přepsáním jinými daty. 
RecoveryRobot dokáže filtrovat analy-
zovaná data. Výsledky je možné řadit 
dle velikosti, zaměřit se jen na jeden for-
mát, hledat dle názvu nebo i podle času, 
kdy byl naposled soubor změněn nebo 
u něj byl zaznamenán přístup.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 600 ko-
run. Registrace do konce června 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ. Určeno pro 
Windows XP a vyšší.

Obnovte smazaná data, fotografie a vi-
dea ze zformátovaného disku, SD karty 
nebo paměti telefonu. Prostě to zkuste.

V programu RecoveryRobot jsou k dispo-
zici čtyři režimy obnovení. Před zahájením 
skenování vyberte přesnou jednotku, kde 
se nacházejí ztracená data. Pokud si nejste 
jisti umístěním souboru, můžete použít 
režim Partition Recovery pro skenování 
celého disku.

Nejste si jisti, co je v zobrazeném sezna-
mu? Tlačítko náhledu umožňuje zobrazit 
všechny obrázky v miniaturách, abyste 
mohli rychle najít to, co potřebujete. Po-
kud zobrazení miniatur stále není dosta-
čující, můžete zobrazit náhled obrázku ve 
velkém okně. 

Dvojí způsob nákupu digitálního Chipu
Digitální Chip z e-shopu www.chip.cz/digi je možné číst na 
počítači přímo v browseru a zároveň i v aplikaci Chip CZ na 
mobilu, tabletu a počítači. Jednotný uživatelský účet zajistí 
přístup nejen pro čtení, ale i do služby On-line DVD. 

Druhým způsobem je možnost koupit časopis přímo v mobil-
ní aplikaci Chip CZ pro iOS či Android. Číst je ale pak možné 
pouze na mobilu. Přístup do služby On-line DVD je zajištěn 
vložením e-mailu do rámečku níže a uplatněním DVD kódu.

Zadejte váš e-mail a obratem obdržíte DVD kód, kterým odemknete přístup do On-line DVD na www.chip.cz/dvd. 
Zadáním a odesláním e-mailu souhlasíte s obchodními podmínkami vydavatelství Burda International CZ s.r.o. Více na www.chip.cz/soukromi

Chip DVD      a On-line DVD
On-line DVD na adrese www.chip.cz/dvd je inter-
netová verze fyzického disku Chip DVD. Po přihlá-
šení pomocí uživatelského účtu můžete stahovat 
jak jednotlivé programy, tak i celý ISO obraz DVD.

www.chip.cz/dvd

www.chip.cz/digi

1. Přístup k On-line DVD mají do svých účtů automaticky přidělený 
všichni předplatitelé tištěného a kombi předplatného od distributorů 
tisku SEND (ČR) a Magnet Press (SK). Není potřeba používat DVD kód.

2. Přístup mají do svých účtů automaticky přidělený všichni čtenáři  
digitálního Chipu z e-shopu www.chip.cz/digi. Není potřeba DVD kód.

3. Čtenáři digitálního Chipu, kteří si ho zakoupili přímo v mobilní  
aplikaci Chip CZ pro iOS/Android, se k On-line DVD dostanou zadáním 
svého e-mailu do rámečku výše. Doručený DVD kód odemkne přístup.

4. Čtenáři digitálního Chipu z Alza Media dostanou po nákupu časopisu 
na e-mail registrovaný u Alzy automatickou zprávu s DVD kódem, který 
odemkne přístup. 

  TIP   Přístup k On-line DVD není možné přidělit k tištěným vydáním 
zakoupeným na stánku. Objednejte si jedno tištěné vydání Chipu u dis-
tributora SEND (www.chip.cz/postou) za 179,99 Kč. Stanete se „jedno-
měsíčním“ předplatitelem i s přístupem k On-line DVD.
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