
To nejlepší z Chip DVD 
a On-line DVD
Uvedení Windows 11 rozvířilo diskusní fó-
ra zprávami o různých technických potí-
žích a karambolech. Společně s kolegy, 
kteří testovali samotný systém pro Chip 
Speciál S59, jsme testovali i kompatibilitu 
jednotlivých programů pro jejich zařazení 

na Chip DVD. Na nový systém nejrychleji 
zareagovali výrobci antivirů, kteří už kon-
cem předchozího měsíce uvolnili příslušné 
aktualizace. Plné verze i ostatní software 
z našeho výběru funguje na Windows 11 
bez potíží. martin.kucera@chip.cz S

PLNÉ VERZE
Driver Easy Pro  S132
Win10PrivacyFix 2021
WYSIWYG Web Builder 14
BitReplica 2.4  S142
Software Updater 4 Pro
File Organizer 2021
Secure Eraser 5 Pro
AVG Internet Security
Wise Care 365 Pro 5
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Photo Commander 15
DENOISE Projects
ScreenVideo 2021
AlfaReader

TESTY A PRAXE
Avast One
Windowsfx 11 Preview
Emergency Boot DVD
Freeware  S56
Anki
Beeftext
MediaMonkey
PDF Shaper
PicPick
Hacking  S114
1Password pro Windows
Bitwarden Passwort Man.
Dashlane
KeePassXC
LastPass
NordPass
Messenger  S122
Facebook Messenger
Ferdi
Samsung DeX
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TeamViewer
Telegram for Desktop
Threema Web
WhatsApp
Wi-Fi  S42
Ekahau HeatMapper
HWiNFO
Homedale
Driver Support-Assistant
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NetSpeedMonitor
NetSpot
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Wi-Fi Scanner
Windows 11  S59
VirtualBox 6.1
VMware Workstation 16
Media Creation Win 10
ReadySunValley
WinPass11
Win 10 Update Assistent
Aomei Backupper Pro
BleachBit
Paragon Partition Manager
Tipy a triky  S130
Ocenaudio
Mouse without Borders S138
Thunderbird
TripMode Rabattaktion
Win tipy  S80
Carroll
MS PC Health Check
WhyNotWin11
Krátké testy  S102

SOFTWARE
Slunečnice.cz
coconutBattery
µSoundPlayer
3xFour
Decrap
Padlockr

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 11/2021

Kupujete Chip na stánku a nemáte DVD mechaniku? Vyzkoušejte internetovou 
verzi Chip DVD 11/2021, ke které mají automaticky přidělený bezplatný přístup 
předplatitelé tištěného a kombinovaného předplatného Chipu u distributorů 
Send (ČR) a Magnet Press (SK) a čtenáři digitálního časopisu z e-shopu Chipu. 
Na straně 3 najdete vytištěný DVD kód, pomocí kterého si na www.chip.cz/dvd 
aktivujete přístup k On-line DVD 11/2021. Budete vyzvání k přihlášení k vašemu 
uživatelskému účtu na webu časopisu Chip, případně k registraci nového účtu. 
Pokud DVD kód nevyužijete, můžete jej darovat.

Vyzkoušejte  
Chip DVD na internetu 

Výjimečná  
nabídka

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 05. 10. 2021 prověřena osmi  
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 listopadu 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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Driver Easy Pro

Aktualizace ovladačů  
také ve Windows 11
Veškerý hardware počítače funguje 
správně a spolehlivě pouze v případě, 
že jsou pro něj v operačním systému 
instalovány správné ovladače. Ty, které 
dostanete na DVD společně s novou 

grafickou kartou či tiskárnou, jsou ale 
zpravidla v okamžiku, kdy nové zaříze-
ní instalujete, již zastaralé. Řešením je 
hledat aktuální ovladače na webových 
stránkách výrobce, což ovšem může být 
v případě reinstalace Windows nebo oži-
vování zcela nového počítače práce na 
několik hodin. Driver Easy vyřeší vše za 
vás – detekuje veškerý hardware vašeho 
počítače a ze své databáze stáhne nejno-
vější ovladače. Díky českému rozhraní 
je program vhodný i pro méně zkušené 
uživatele. Více se dozvíte na S132.

Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 800 korun. Registrace do 
konce listopadu 2021, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk ČJ, AJ. Určeno pro Windows 7–11.

Abelssoft Win10PrivacyFix 2021

Soukromí ve Windows
Už nástup Windows 10 doprovázely 
dohady o tom, jak moc Microsoft uživa-

tele svého operačního systému špehuje, 
a ani nová Windows 11 na tom nejsou 
o nic lépe. Microsoft o skutečném roz-
sahu sbírání telemetrických a ostatních 
dat z počítačů uživatelů svých operač-
ních systémů mlčí, a tak se není čemu 
divit, že uživatelé berou věc do svých 
rukou. Ne každému se ale chce probírat 
nabídkami nastavení ochrany soukromí 
ve Windows a hledat předvolby, které 
je potřeba vypnout. Naštěstí existují 
aplikace jako Win10PrivacyFix, které 
umožňují provést úpravy nastavení sou-
kromí ve Windows 10 či 11 na jediném 
místě. Win10PrivacyFix navíc obsahuje 

i nabídku úpravy příslušných nastavení 
jediným kliknutím myší, po kterém za-
staví všechny problematické funkce.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 250 korun. 
Registrace do konce listopadu 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

Aktualizace ovladačů hardwaru prostřednic-
tvím aplikace Driver Easy zabere jen chvilku. 
Stačí v úvodním okně programu kliknout na 
tlačítko „Skenovat Nyní“ a program zkont-
roluje dostupnost nových ovladačů pro veš-
kerá zařízení instalovaná ve vašem počítači.

Při prvním spuštění aplikace Win10Pri-
vacyFix se zobrazí okno s výběrem režimů 
automatického nastavení. Možnost „Clo-
ak-Mode“ zastaví veškerou datovou ko-
munikaci směrem k Microsoftu. Předvolba 
„Recommended-Mode“ představuje mix 
mezi soukromím a komfortem.

Nejen po upgradu 
na nový operační 
systém se může 
program jako 
Driver Easy hodit 
pro zajištění maxi-
málního výkonu 
a stability hardwa-
ru vašeho počítače.

Chcete používat Windows 10 nebo 11,  
ale vadí vám čmuchání Microsoftu ve va-
šem počítači a odesílání dat o používání 
operačního systému? Tak jej zakažte.

Registrace licence
Otevřete si internetovou stránku www.chip.cz/drivereasy a zde do 
připraveného formuláře zadejte do prvního políčka promokód, který 
najdete vytištěný na S3 tohoto Chipu, následně dvakrát po sobě 
vaši e-mailovou adresu a poté klikněte na zelené tlačítko.  
Majitelé digitálního Chipu získají promokód odesláním své e-mailo-
vé adresy prostřednictvím formuláře v digitálním časopisu na  S55.
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WYSIWYG Web Builder 14

Vlastní webové stránky
Díky programu WYSIWYG Web Builder nemusíte k vytvoření 
vlastních internetových stránek znát HTML ani další webové 
technologie.

Program WYSIWYG Web Builder ob-
sahuje desítky připravených šablon, 
které mohou posloužit jako základ 
vašich budoucích webových stránek. 
Také následující kroky tvorby webu 
jsou velmi snadné – ať už jde o úpravu 
záhlaví a zápatí webu, vytvoření struk-
tury stránek a samozřejmě i jejich na-
plnění obsahem. WYSIWYG Web Buil-
der za tímto účelem používá podobné 
prostředí a styl ovládání jako aplikace 
ze sady Microsoft Office, takže se jistě 
rychle zorientujete. Podobu vytvářené-
ho webu můžete průběžně kontrolovat 
v náhledu. Pomocí funkcí a nástrojů 
na pásu karet můžete detailně upra-
vovat podobu stránek a jejich obsahu, 

vkládat další prvky nebo je vylepšovat 
třeba videem či animacemi. Pokud by 
to pro vás bylo pohodlnější nebo jed-
nodušší, můžete také upravovat přímo 
zdrojový kód stránek. Na konci stačí 
jen vygenerovat soubory pro uložení 
na webový server a rovnou je můžete 
i nahrát na internet.

Stejně jako webové technologie 
se i program WYSIWYG Web Builder 
neustále vyvíjí. Aktuální verze WY-
SIWYG Web Builder 17 přináší dokonce 
125 nových funkcí a vylepšení. Patří 
mezi ně například SEO Assistant, kte-
rý pomůže s optimalizací webových 
stránek pro vyhledávače, funkce, která 
automaticky generuje obsah webové 
stránky (podobně jako to známe z Wi-
kipedie) nebo nástroje na vytváření 
e-shopů. Vylepšena byla také práce 
s obrázky a fotogaleriemi, stejně jako 
animacemi, a nově je možné použít 
na pozadí stránek video. Užitečná je 
také nová možnost zobrazení náhledu 
připravovaných webových stránek na 
telefonu či jiném zařízení v místní síti 
ještě, než bude nový web publikovaný 
na internetu.

Další šablony webových stránek je 
možné stáhnout z webových kniho-
ven, které najdete na Chip DVD 

Chcete si vytvořit vlastní webové stránky, 
ale nemáte čas vymýšlet design a ladit 
zdrojový kód? Použijte šikovný program 
na tvorbu webů s pomocí šablon.

Základem vytvoření vlastních internetových stránek v programu 
WYSIWYG Web Builder je založení nového projektu, resp. volba 
použité šablony. Společně s webovou knihovnu máte k dispozici 
desítky různých šablon, které je možné následně přizpůsobit 
konkrétnímu webovému projektu.

Prostředí programu WYSIWYG Web Builder je díky pásu karet 
trochu podobné Wordu a podobně jako textový editor se tento 
nástroj na tvorbu webových stránek i ovládá. Můžete přidávat 
a upravovat grafické prvky, doplňovat texty, vkládat videa nebo 
animace a mnoho dalšího.

V programu WYSIWYG Web Builder je 
samozřejmě možné otevřít i zdrojový 
kód vytvářené stránky a provádět v něm 
manuální úpravy. Kdykoli si také můžete 
zobrazit náhled výsledné podoby stránek 
v internetovém prohlížeči. Nakonec strán-
ky publikujete na webovém serveru.

V nastavení stránek můžete zvolit jejich 
barevné ladění a také si třeba vybrat pou-
žité fonty písma. Vlastní nastavení si pak 
můžete uložit jako výchozí pro další vytvá-
řené webové stránky.

a On-line DVD. Stažený ZIP archív 
rozbalte, v programu WYSIWYG Web 
Builder použijte volbu „File | New from 
Template“ a pak v nově otevřeném ok-
ně se šablonami klikněte na „Install“. 
Vyhledejte novou šablonu a pokračuj-
te volbou „Otevřít“.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 1 200 ko-
run. Registrace do konce listopadu 
2021, detaily najdete v popisu na Chip 
DVD a On-line DVD. Jazyk AJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

5 2   >   1 1   >   2 0 2 1   >   C H I P 

C H I P  D V D   >   O B S A H

17_(0)_avizoDVD_the.indd   52 12.10.2021   3:16:57



Avast One Essentials

Nové zabezpečení
S bezplatně použitelným programem 
Avast One Essential získáte ochranu 
před kybernetickými hrozbami, jako 
jsou ransomware, spyware a phishin-
gové útoky. Ochranu před škodlivými 
síťovými připojeními ohlídá integrovaný 
firewall a navrch budete mít ještě mož-
nost přenést přes zabezpečenou VPN 
až 5 GB dat týdně. Dalo by se říci, že 

běžný domácí uživatel pro zabezpečení 
svého počítače před útoky z internetu 
a ochranu při surfování mimo vlastní síť 
vlastně ani nic víc nepotřebuje. Antivir 
funguje zcela automaticky, přesto ale 
máte možnost individuálních nastavení. 
Lze například upravovat seznam složek, 
jejichž obsah bude chráněn proti za-
šifrování ransomwarem, konfigurovat 
pravidla firewallu pro síťovou komuni-
kaci konkrétních aplikací, nebo můžete 
třeba sami přidávat adresy blokovaných 
webů. Lokalizaci produktu a dostupnost 
mobilních aplikací lze očekávat v první 
polovině příštího roku.
Licence pro Chip: Časově neomezená 
freewarová verze programu. Určeno 
pro Windows 7–11. Bez registrace. Ja-
zyk AJ. Placené produkty Avast One 
Individual a Avast One Family obsahu-
jí ochranu před podvrženými protoko-
ly ARP, napadením DNS a špehováním 
prostřednictvím webových kamer.

Auslogics BitReplica 2.4

Dokumenty, fotogra�e, data
Auslogics BitReplica je přehledný 
software pro zálohování dat. Nemá 
podrobné nastavení, ale obsahuje 
všechny důležité funkce na nastavení 
pravidelné zálohy důležitých soubo-
rů. Zálohovací úlohy se vytvářejí po-
mocí průvodců, ve kterých stačí zvolit 
zdrojová data, úložiště zálohy, styl zá-
lohování a samozřejmě i čas a interval 

opakování automatického zálohování. 
Volbu dat k zálohování usnadňuje 
přednastavený seznam systémových 
složek s dokumenty, fotkami, videem 
či hudbou. Po nastavení zálohování se 
už o nic nemusíte starat – Auslogics 
BitReplica běží na pozadí operačního 
systému a zálohuje data dle plánu. 
Obnova dat je ještě snazší. V progra-
mu zvolíte zálohu a v prostředí po-
dobném Průzkumníku souborů zvo-
líte data k obnově. Můžete si vytvořit 
několik různých zálohovacích úloh, 
které budou podle potřeby například 
rozdílové (diferenciální) nebo přírůst-
kové (inkrementální). Více se dozvíte 
na S142.
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 400 korun. Registrace do 
konce listopadu 2021, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 
Jazyk AJ, NJ. Určeno pro Windows 7–11.

V hlavním okně programu Avast One Essen-
tial najdete kromě informace o automatic-
kém aktivování komplexní ochrany počítače 
před škodlivinami a útoky také zkratky ke 
spouštění antivirových skenů nebo aktivo-
vání zabezpečeného připojení přes VPN.

Program Auslogics BitReplica automaticky 
spustí průvodce nastavením zálohování, ve 
kterém si v prvním kroku zvolíte data k zá-
lohování. BitReplica vám přitom pomůže 
nabídkou základních systémových složek 
s dokumenty, fotkami nebo videem. Zvolit 
ale můžete i libovolné další složky.

Také ochrana před ransomwarem je 
v aplikaci Avast One Essentials aktivová-
na automaticky, ale sami můžete v jejím 
nastavení určit, které další složky na disku 
vašeho počítače budou chráněny před za-
šifrováním, stejně jako zvolit důvěryhodné 
aplikace, které budou moci s daty bez 
omezení pracovat.

Následuje volba umístění záložních dat, 
kdy je možné vybrat některý z místních 
pevných disků nebo složku sdílenou 
v místní síti. Pokud je pro vás zajímavější 
zálohování do cloudu, musíte sami spustit 
průvodce nastavením zálohování pro-
střednictvím volby „Create Backup | Cloud 
(Backup to Cloud Storage)“. 

Řešit zálohování, až když přijdete o důle-
žité dokumenty nebo třeba nenahraditel-
né fotky, je pozdě. Nastavení zálohování 
přitom zabere jen pár okamžiků.

Odborníci doporučují vybavit každý počí-
tač dodatečnou ochranou před škodlivým 
softwarem a dalšími nebezpečími na in-
ternetu. Platit za ni ale nemusíte.
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Software Updater 4 Pro

Aktualizace aplikací
Aktualizace programů nejsou důležité 
jen kvůli novým funkcím a opravám 
chyb, ale často také přinášejí záplaty 
bezpečnostních mezer. Bylo by ale 
zdlouhavé procházet 
webové stránky tvůrců 
jednotlivých aplikací, kte-
ří často neumějí dostup-
nost a aplikaci aktualiza-
ce provést sami, protože 

ani v nejnovější verzi Windows 11 není 
integrován žádný modul, který by 
tuto činnost zajišťoval i pro programy 
samostatně instalované mimo Micro-

soft Store. Pomůže vám 
aplikace IObit Software 
Updater, která provádí 
kontrolu dostupnosti 
aktualizací instalovaného 
softwaru automaticky 
a upozorní vás na nové 
verze ke stažení. Násled-
ně Updater stáhne nej-
novější instalační balíčky 
a rovnou také, zcela bez 
 vašeho zásahu provede 

instalaci nových verzí softwaru. 
Licence pro Chip: Roční plná verze pro-
gramu v ceně 300 korun. Registrace do 
konce listopadu 2021, detaily najdete 
v popisu na Chip DVD a On-line DVD. 

Windowsfx 11 Preview

Jsou to Windows?
Pokud se vám líbí grafické prostředí 
Windows 11, ale nemáte potřebný 
hardware na upgrade, můžete použít 
Linux, který bez jakýchkoliv okolků 
grafiku prostředí okopí-
roval. Internetové pro-
hlížeče Firefox i Chrome 
jsou prakticky stejné 
s verzemi z Windows, 
takže brouzdání po webu, 

sledování sociálních sítí, chatování 
i čtení pošty je téměř totožné. Většina 
programů má v Linuxu svou obdobu 
nebo alternativu a kancelářský balík 

OpenOffice s upraveným 
vzhledem Microsoft Offi-
ce je v systému dokonce 
už předinstalovaný. Do 
podoby Windows jsou 
upraveny i podnabídky 
s nastavením operační-
ho systému nebo třeba 
vzhled Průzkumníku 
se správou souborů na 
disku, menu zabezpečení, 
nastavení obrazovky nebo 

aktualizace. Je to tak dokonalé, že koli-
krát zapomenete, že jste v Linuxu. 
Licence pro Chip: Časově neomezená 
free verze operačního systému posta-
veném na Linux Ubuntu včetně upda-
tu a podpory v rámci komunity.

Ascomp Secure Eraser 5 Pro

Bezpečná likvidace dat
To, že soubory byly z vašeho pevného 
disku či USB flash disku odstraněny, 
neznamená, že jsou opravdu pryč. 
Pokud data nebyla přepsána, může 
je kdokoli kdykoli obnovit. Pro spo-
lehlivé smazání dat je vhodné pou-
žít například program 
Ascomp Secure Eraser, 
který používá nejznámější 
metodu likvidace dat a cit-
livé informace přepíše tak 
spolehlivým způsobem, že 

je nelze obnovit ani pomocí specializo-
vaného softwaru. Program odstraňuje 
i různé odkazy a cesty, které by mohly 
zanechat stopy po smazaných soubo-
rech. Program přepisuje data pomocí 
náhodných dat a nabízí schválené 

standardy US DoD 5220.22 
od amerického minister-
stva obrany a Gutmann. 
Specialitou programu je 
i likvidace dat volného 
místa na disku. Díky intu-
itivnímu lokalizovanému 
rozhraní je program vhod-
ný pro běžné uživatele.
Licence pro Chip: Časově 
neomezená plná verze 
programu v ceně 800 ko-

run. Registrace do konce listopadu 
2021, detaily najdete v popisu na Chip 
DVD a On-line DVD. Jazyk ČJ, AJ. Ur-
čeno pro Windows XP-11.

Velmi užitečná funkce IObit Software  
Updater vám pomůže s instalací bezplat-
ně použitelných programů pro přehrávání 
multimédií, zabezpečení počítače, surfo-
vání na internetu a mnoho dalších účelů 
– automaticky a bez nutnosti vašeho 
zásahu.

Grafický interface nových Windows je 
poměrně podařený. Desktop Windowsfx 
11 Preview je naprosto shodný se svým 
vzorem a dokonce i Průzkumník je věrnou 
kopií nového vzhledu Windows 11. 

Secure Eraser používá renomovanou 
metodu vymazání dat a přepisuje citlivé 
informace takovým způsobem, že je nelze 
znovu získat zpět. Aplikace nabízí vymazá-
ní souborů a složek, vymazání disku nebo 
oddílu, vymazání volného místa, vyčištění 
registru a vyčištění systému.

bezpečnostních mezer. Bylo by ale samostatně instalované mimo Micro

Linux, který bez jakýchkoliv okolků nebo alternativu a kancelářský balík 

lehlivé smazání dat je vhodné pou náhodných dat a nabízí schválené 

Nebaví vás pravidelně kont-
rolovat a následně aktuali-
zovat programy instalované 
v počítači? Šikovná aplikace 
vás této práce zbaví.

Pokud instalujete starší po-
čítač a chcete mít na něm 
moderní systém, můžete po-
užít linux, který je k nepo-
znání od nových Windows.

Pokud chcete mít jistotu, že 
se citlivá data na disku ne-
dostanou k nepovolaným 
osobám, musíte na jejich li-
kvidaci použít specialistu.
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Dvojí způsob nákupu digitálního Chipu

Abelssoft File Organizer 2021

Organizace dat v počítači
Mnozí uživatelé Windows hromadí 
své soubory a ikony přímo na ploše 
počítačů. Často jsou to stažené soubory, 
nově pořízené fotografie nebo nedávno 
upravované dokumenty. Tento přístup 
samozřejmě brání v rychlém přehledu 
toho, co je důležité. Hned po instalaci 
vás File Organizer upozorní, že nejprve 

analyzuje váš počítač a vytvoří si data-
bázi souborů. Pro automatické třídění 
je nutné nejprve nastavit pravidla, 
vycházející z názvů, formátů a dalších 
vlastností souborů, případně jejich 
kombinace. Snadno pak roztřídíte na-
příklad fotky a dokumenty, hromadně 
nakopírované do sledované složky, 
nebo třeba z USB flash disku nebo pa-
měťové karty, připojené k počítači. To 
ale není vše – dále můžete podle pravi-
del soubory také mazat, přesouvat do 
archivních složek nebo zálohovat. File 
Organizer přitom zohledňuje i dobu 
uplynulou od poslední změny souboru. 

Licence pro Chip: Časově neomezená 
plná verze programu v ceně 400 korun. 
Registrace do konce listopadu 2021, 
detaily najdete v popisu na Chip DVD 
a On-line DVD. Jazyk AJ, NJ. Určeno 
pro Windows 7–11.

I když například budete nadále odkládat 
soubory na plochu, jak máte ve zvyku, Fi-
le Organizer je následně roztřídí podle 
vašich zadaných pravidel.

Při prvním spuštění zobrazí program File 
Organizer přehled funkcí a také názornou 
nápovědu ke svému ovládání. Důležité 
přitom je, že po nastavení pravidel třídění 
souborů bude File Organizer pracovat do 
značné míry automaticky.

Pravidla třídění souborů se aplikují na 
složky, zařazené na seznamu „Monitored 
Folders“. Stačí jen kliknout na tlačítko 
„Clean all“ v hlavním okně programu. Po 
každém třídění souborů doplní File Orga-
nizer statistiku, kolik souborů program 
zpracoval, jaký prostor na disku uvolnil 
a kolik vám ušetřil času.

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 adrese 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 procházet 
obsah a stahovat programy jako na 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 (SR). 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. 

  AKCE    Čtenáři, kteří koupili Chip 11/21 na stánku, mohou využít zku-
šební DVD kód vytištěný na straně 3 a na www.chip.cz/dvd si aktivovat 
přístup k On-line DVD 11/21. Budou vyzvání k přihlášení k uživatelskému 
účtu na webu časopisu Chip, případně k registraci nového účtu.
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