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ESET sídli v Bratislave, regionálne pobočky 
má v Prahe, ČR; Jene, Mníchove, Nemecko; 
Bournemouthe, Veľká Británia; San 
Diegu, USA; Toronte, Kanada; Buenos 
Aires, Argentína; Sydney, Austrália 
a Singapure. Výskumné a vývojové centrá 
sú okrem Bratislavy, Košíc, Žiliny, Prahy 
a Brna aj v San Diegu, poľskom Krakove, 
britskom Tauntone, kanadskom Montreale 
a rumunskom Jasy. ESET má zastúpenie 
vo viac ako 200 krajinách a územiach sveta.  

Týždenník Trend ocenil ESET štyrikrát 
titulom Firma roka. Každý deň chránia 
technológie ESET dáta miliónov 
používateľov po celom svete a umožňujú 
im bezpečne objavovať internet. Teraz túto 
možnosť dáva ESET aj vašim klientom.

Vďaka úspešnej spolupráci so  
spoločnosťou ČSOB, sa spoločnosť 
ESET spol. s r.o. rozhodla poskytnúť 
Vám jedinečnú príležitosť zakúpiť 
si doleuvedené produkty ESET až s 35 % 
zľavou.  

Bližšie informácie o  zľavnených ESET 
produktoch a podmienkach poskytnutia 
klientskej zľavy nájdete ďalej v tomto 
dokumente.

O spoločnosti ESET 
Spoločnosť ESET je svetovým výrobcom bezpečnostného softvéru pre 
firemnú klientelu a domácnosti. Je lídrom na trhu proaktívnej detekcie 
počítačových hrozieb. Vďaka technológii Live Grid® využíva ESET dáta 
od dobrovoľných používateľov z celého sveta, a tak okamžite reaguje na 
nové hrozby. ESET má už viac než 100 ocenení VB100, ktoré udeľuje britský 
Virus Bulletin, vysokorešpektovaná nezávislá testovacia organizácia. Je to 
viac, než získala ktorákoľvek iná bezpečnostná spoločnosť.



Ponuka zľavnených ESET 
produktov pre klientov ČSOB 



ESET Internet Security
ESET Internet Security ponúka najmodernejšiu ochranu počítača 
pred škodlivým kódom. S využitím skenovacieho jadra Threat-
Sense®, ktoré bolo prvýkrát použité v oceňovanom antivírusovom 
systéme NOD32, poskytuje ESET Internet Security doteraz nevídanú 
úroveň ochrany pred tzv. „zero-day“ hrozbami aj bez nutnosti aktu-
alizácie databázy vírusových vzoriek.

Integrované moduly ako antivírus, antispyware, firewall a antispam 
vytvárajú spoločne s rodičovskou kontrolou komplexné bezpečnost-
né riešenie.

Prehľad hlavných funkcií: 
Ochrana online platieb Chráni vaše transakcie pred potenciálnymi útokmi počas 

platenia online.
Ochrana webovej kamery Neustále monitoruje všetky procesy a aplikácie spustené 

v počítači a kontroluje ich prístup k webovej kamere. 
V prípade, že sa k nej niektorý z nich snaží získať prístup, 
zobrazí sa vám upozornenie, aby ste ho mohli zablokovať.

Anti-Theft Vám umožňuje sledovať a nájsť váš notebook v prípade 
straty, alebo krádeže.

Zariadenia v domácej sieti Umožňuje vám skontrolovať zraniteľnosť vášho routera 
a zariadení k nemu pripojených, spôsobenú napríklad 
slabými heslami alebo zastaraným firmvérom a ponúka 
možnosti nápravy.

Kontrola UEFI Chráni pred hrozbami, ktoré útočia na počítač na hlbšej 
úrovni, a to ešte pred štartom systému Windows 
(v systémoch s rozhraním UEFI).

Firewall Zabráňte hackerom v prístupe do vášho počítača a zostaňte 
neviditeľní na verejných Wi-Fi sieťach.

Rodičovská kontrola Blokujte nevhodné stránky podľa kategórií alebo jednotlivo 
a ochráňte vaše deti.

Anti-Phishing Zabráňte falošným stránkam v pokusoch získať citlivé 
informácie ako používateľské mená, heslá alebo detaily 
kreditných kariet.

Podpora v lokálnom 
jazyku

Využite e-mailovú a telefonickú podporu v slovenčine  
zdarma.

Antivírus a Antispyware Eliminujte všetky typy hrozieb vrátane vírusov, rootkitov 
a spyware.

Antispam Udržte nechcené e-maily mimo svojej schránky.
Ochrana pred botnetmi Zabezpečí, že váš počítač sa nestane súčasťou škodlivej siete 

počítačov, tzv. „botnet“ a nebude zneužitý na spúšťanie 
sieťových útokov.

Nízka záťaž systému Vďaka nízkej záťaži funguje v akomkoľvek systémovom 
prostredí. Udržuje hardvér v dobrej kondícií a predlžuje jeho 
životnosť.

Správa zariadení Zabraňuje nepovolenému kopírovaniu vašich osobných dát 
na neznáme zariadenia.

Herný režim Režim, v ktorom sú všetky popup okná, aktualizácie a iné 
vyťažujúce aktivity odložené.

Kontrola s podporou 
cloudu

Zrýchľuje kontrolu pomocou vytvárania zoznamu 
bezpečných súborov na základe našej reputačnej databázy.

Blokovanie zneužití Chráni pred útokmi špeciálne navrhnutými tak, aby 
sa vyhýbali odhaleniu.

Automatické aktualizácie Dodáva stálu ochranu 24/7 pred hrozbami na internete.

Systémové požiadavky:
ESET Internet Security je kompatibilný so systémom Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, 
Vista a Microsoft Windows Home Server 2011. Produkt si vyžaduje pripojenie na internet.



ESET NOD32 Antivirus
Legendárna technológia ESET® NOD32, ukrývajúca sa v tomto 
riešení, poskytuje neodmysliteľnú ochranu pred malvérom a prináša 
výbornú kombináciu silnej detekcie, rýchlosti a použiteľnosti 
z dielne spoločnosti ESET. Jeho súčasťou je aj Herný režim, ktorý vás 
chráni bez zaťažovania systému, a okrem neho v tejto najnovšej 
verzii nájdete aj množstvo zlepšení, napríklad ochranu pred 
ransomwarom. 

Integrované moduly ako antivírus a antispyware vytvárajú takmer 
komplexné bezpečnostné riešenie. Užite si rekordne oceňovanú 
technológiu ESET NOD32®, ktorá vám prináša rýchlu a silnú 
ochranu. Môžete sa tak nerušene venovať surfovaniu na internete, 
hraniu hier alebo sociálnym sieťam.

Prehľad hlavných funkcií: 
Antivírus a Antispyware Eliminujte všetky typy hrozieb vrátane vírusov, rootkitov 

a spyware.
Anti-Phishing Zabráňte falošným stránkam v pokusoch získať citlivé 

informácie ako používateľské mená, heslá alebo detaily 
kreditných kariet.

Kontrola UEFI Chráni pred hrozbami, ktoré útočia na počítač na hlbšej 
úrovni, a to ešte pred štartom systému Windows 
(v systémoch s rozhraním UEFI).

Ransomware Shield Blokuje malvér, ktorý sa vám pokúša zabrániť v prístupe 
k osobným dátam, a na ich sprístupnenie od vás vyžaduje 
zaplatenie „výkupného“.

Správa vymeniteľných 
zariadení

Zabraňuje nepovolenému kopírovaniu vašich osobných dát 
na neznáme zariadenia.

Herný režim Režim, v ktorom sú všetky popup okná, aktualizácie a iné 
vyťažujúce aktivity odložené.

Pokročilá kontrola 
pamäte

Zlepšuje odchytávanie vytrvalého malvéru, ktorý sa pred 
detekciou skrýva pod viacerými vrstvami šifrovania. 

Ochrana proti skriptovým 
útokom

Zaznamenáva útoky vyvolané nebezpečnými skriptmi, ktoré 
sa snažia zneužiť Windows PowerShell. Zároveň chráni 
aj pred škodlivými JavaScriptmi, ktoré môžu útočiť cez 
prehliadač. 

Kontrola s podporou 
cloudu 

Zrýchľuje kontrolu pomocou vytvárania zoznamu 
bezpečných súborov na základe našej reputačnej databázy.

Blokovanie zneužití Chráni pred útokmi špeciálne navrhnutými tak, aby 
sa vyhýbali odhaleniu.

Nízka záťaž systému Vďaka nízkej záťaži funguje v akomkoľvek systémovom 
prostredí. Udržuje hardvér v dobrej kondícií a predlžuje jeho 
životnosť.

Automatické aktualizácie Dodáva stálu ochranu 24/7 pred hrozbami na internete.
Podpora v lokálnom 
jazyku 

Využite e-mailovú a telefonickú podporu v slovenčine 
zdarma.

Systémové požiadavky:
ESET NOD32 Antivirus je kompatibilný so systémom Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7, 
Vista a Microsoft Windows Home Server 2011. Produkt si vyžaduje pripojenie na internet.

Poznámka: Pre Linux OS je k dispozícii verzia ESET NOD32 Antivirus pre Linux.



ESET Cyber Security Pro
Užívajte si svoj Mac naplno s našou viacvrstvovou ochranou. Vaše 
pripojenie počas prehliadania internetu a zdieľania súborov bude 
chránené pomocou Firewallu. Antivírus a antispyware zabránia, 
aby sa do systému dostali multiplatformové hrozby. Na internete 
sú vaše osobné údaje pod ochranou Anti-Phishingu.

Prehľad hlavných funkcií: 
Antivírus a Antispyware Poskytuje ochranu pred rôznymi typmi hrozieb a zabraňuje 

ich rozširovaniu na iných užívateľov. 
Správa zariadení Zabraňuje nepovolenému kopírovaniu vašich osobných dát 

na neznáme zariadenia.
Prezentačný režim Režim, v ktorom sú všetky pop-up okná, aktualizácie a iné 

vyťažujúce aktivity odložené.
Kontrola s podporou 
cloudu 

Zrýchľuje kontrolu pomocou vytvárania zoznamu 
bezpečných súborov na základe našej reputačnej databázy.

Nízka záťaž systému Udržuje počítače v dobrej kondícii a predlžuje ich životnosť 
vďaka nízkemu zaťaženiu systému.

Automatické aktualizácie Dodáva stálu ochranu 24/7 pred hrozbami na internete.
Podpora v lokálnom 
jazyku 

Využite e-mailovú a telefonickú podporu v slovenčine 
zdarma. 

Anti-Phishing Ochraňuje vás od pokusov získať vaše citlivé informácie 
ako užívateľské mená, heslá alebo detaily bankových 
a kreditných kariet prostredníctvom falošných webových 
stránok.

Firewall Nepovolaným užívateľom zamedzí prístupu do vášho 
počítača a zneužitiu vašich dát.

Rodičovská kontrola Umožňuje výber z kategórií stránok podľa veku vašich detí. 
Umožňuje nastaviť heslo na ochranu pred modifikáciou 
nastavení a nechcenou odinštaláciou. 

Systémové požiadavky:
Architektúra procesora: 32bit x86 alebo 64bit x64, Intel®. Operačné systémy: Mac OS 10.12.x 
(Sierra), macOS 10.11.x (El Capitan), Mac OS 10.10 (Yosemite), Mac OS 10.9.x (Mavericks), 
Mac OS 10.8.x (Mountain Lion), Mac OS 10.7.x (Lion), Mac OS 10.6.x (Snow Leopard). 
Pamäť: 300 MB. Miesto na disku (Inštalácia): 150 MB.



ESET Cyber Security
ESET® Cyber Security prináša rýchlu a účinnú ochranu pre váš Mac 
a pomáha vám užívať si bezpečnejšie technológie. Na internete 
sú vaše osobné údaje chránené pred krádežou pomocou 
Anti-Phishingu. Naše riešenie bolo navrhnuté tak, aby sa staralo 
o vašu bezpečnosť, a zároveň vám nestálo v ceste – vďaka minimál-
nej záťaži systému.

 
Prehľad hlavných funkcií: 
Antivírus a Antispyware Poskytuje ochranu pred rôznymi typmi hrozieb a zabraňuje 

ich rozširovaniu na iných užívateľov.
Správa zariadení Zabraňuje nepovolenému kopírovaniu vašich osobných dát 

na neznáme zariadenia.
Prezentačný režim Režim, v ktorom sú všetky pop-up okná, aktualizácie a iné 

vyťažujúce aktivity odložené.
Kontrola s podporou 
cloudu

Zrýchľuje kontrolu pomocou vytvárania zoznamu bez-
pečných súborov na základe našej reputačnej databázy.

Nízka záťaž systému Udržuje počítače v dobrej kondícii a predlžuje ich životnosť 
vďaka nízkemu zaťaženiu systému.

Automatické aktualizácie Dodáva stálu ochranu 24/7 pred hrozbami na internete.  
Podpora v lokálnom 
jazyku 

Využite e-mailovú a telefonickú podporu v slovenčine zdar-
ma.

Anti-Phishing Ochraňuje vás od pokusov získať vaše citlivé informácie 
ako užívateľské mená, heslá alebo detaily bankových 
a kreditných kariet prostredníctvom falošných webových 
stránok.

Systémové požiadavky:
Architektúra procesora: 32bit x86 alebo 64bit x64, Intel®. Operačné systémy: Mac OS 10.12.x 
(Sierra), macOS 10.11.x (El Capitan), Mac OS 10.10 (Yosemite), Mac OS 10.9.x (Mavericks), 
Mac OS 10.8.x (Mountain Lion), Mac OS 10.7.x (Lion), Mac OS 10.6.x (Snow Leopard). 
Pamäť: 300 MB. Miesto na disku (inštalácia): 150 MB. 



ESET Mobile Security
pre Android

ESET Mobile Security je komplexné bezpečnostné riešenie, ktoré 
chráni vaše zariadenie pred vznikajúcimi hrozbami a phishing 
stránkami, filtruje neželané hovory a SMS/MMS správy, a umožňuje 
vám získať vzdialene kontrolu nad vašim zariadením v prípade jeho 
straty alebo krádeže.

Prehľad hlavných funkcií – Antivírus & Anti-phishing 
Rezidentná ochrana Zabezpečuje kontrolu všetkých aplikácií. Vďaka kontrole 

v reálnom čase ste chránení pred online hrozbami, dokonca 
aj pred USSD útokmi (protokol, ktorý používajú GSM telefóny 
na komunikáciu s počítačmi operátora).

Karanténa Všetky zistené hrozby sa presunú do karantény, kde nemôžu 
spôsobiť žiadnu škodu. Možno ich následne ponechať 
v karanténe, vymazať alebo odstrániť.

Manuálna kontrola Kontrolu telefónu spustite pri podozrení na nesprávne fungo-
vanie. Kontrola prebieha na pozadí bez rušenia vykonávaných 
činností. Údaje o zistených hrozbách sú dostupné v protokoloch 
a v súboroch s podrobnými výsledkami kontroly.

ESET Live Grid Prináša ochranu pred novoobjavujúcimi sa hrozbami v reálnom 
čase s pomocou cloud technológie, ktorá zbiera vzorky hrozieb 
od používateľov ochrany ESET z celého sveta.

Detekcia potenciálne 
nechcených aplikácií 

Odhaľte aplikácie, ktoré môžu poškodiť alebo zneužiť dáta 
a funkcie vášho zariadenia. Skorá detekcia vás ochráni pred nech-
ceným odosielaním skrytých SMS správ alebo neželaným volaním 
na prémiové čísla.

Apps Audit Prináša prehľadný zoznam povolení pre vaše aplikácie a ukazuje, 
k akým informáciám na vašom zariadení majú prístup.

Plánovaná kontrola Plánovaná pravidelná kontrola na prítomnosť malvéru 
v najvhodnejšom čase – napríklad v noci.

Anti-Phishing Chráni pred pokusmi podvodných stránok získať vaše citlivé 
informácie, ako napríklad užívateľské mená, heslá, prístupové 
údaje do internetbankingu a detaily o kreditných kartách.

Malé aktualizácie Malé aktualizácie zabezpečia vždy aktuálnu ochranu bez pre-
rušenia alebo spomalenia.

Prehľad hlavných funkcií – Anti-Theft
GPS lokalizácia Vzdialená lokalizácia strateného telefónu na základe jeho GPS 

súradníc.
Vzdialené 
uzamknutie

Zablokujte si telefón na diaľku, aby sa nikto nepovolaný nedostal 
k vašim dátam, fotografiám a e-mailom.

Vzdialené spustenie 
sirény

Pomôže vám nájsť váš telefón, aj keď máte stlmenú hlasitosť.

Ochrana pred 
odinštaláciou

Jedno heslo vládne všetkým a všetkému, chráni pred zmenou 
nastavení alebo odinštaláciou.

Proaktívna ochrana 
Anti-Theft 

Pomôže vám jednoducho nastaviť Anti-Theft krok za krokom 
a predstaví vám všetky jeho možnosti.

Snímky 
z fotoaparátov 

Keď zariadenie označíte ako stratené, pravidelne sa na lokalitu 
my.eset.com začnú odosielať snímky z predného a zo zadného 
fotoaparátu zariadenia.

Ochrana SIM karty Majte váš telefón pod kontrolou, aj keď sa stratí. Vaše zariadenie 
bude môcť prijímať vzdialené príkazy, aj keď do neho niekto vloží 
neznámu SIM kartu. Na vami preddefinovaný kontakt (kontakty) 
následne prídu informácie o danej SIM karte, jej tel. číslo, IMSI 
a IMEI.

Správa na obrazovku Ak stratíte váš telefón, môžete odoslať správu na obrazovku 
strateného zariadenia a kontaktovať tak nálezcu. Správa sa na 
obrazovke zobrazí aj v prípade, že je zariadenie zamknuté. 
V prípade potreby bezpečne vymažete všetky kontakty, 
správy a obsah odnímateľných pamäťových kariet pomocou 
jednoduchého SMS príkazu. Pokročilé vymazávanie zabezpečí, 
že dáta nebude možné obnoviť a zneužiť.

Prehľad hlavných funkcií – Podpora pre tablety
Podpora pre tablety Dizajn je prispôsobený na horizontálne aj vertikálne prezeranie 

na tabletoch. Funkcionalita, ktorá nie je dostupná, ostáva skrytá 
(napríklad Anti-Theft).

Nové rozhranie Navrhnuté ako doplnok rozhrania systému Android. Všetky 
bezpečnostné funkcie budete mať tak priamo pod palcom. 
Dostanete správu o všetkých dôležitých udalostiach a môžete 
tak zostať bezpečne pripojený.

Systémové požiadavky:
Android 2.3 a vyšší, RAM 512+ MB, Pamäť: 12+ MB, Dotykový displej (minimálne 
240x320px), Procesor: 500+ MHz ARM7+, Internetové pripojenie, Priestor na disku 20 MB+,  
* Niektoré z vlastností sú závislé od verzie operačného systému



ESET Parental Control
Komplexná internetová bezpečnosť pre deti a užitočná aplikácia, 
vďaka ktorej budete vidieť, kde sa vaše deti nachádzajú v reálnom 
svete, a zároveň vedieť, čomu sa venujú vo virtuálnom svete.

 
Prehľad hlavných funkcií: 
Jedna rodina = jedna 
licencia

Každá licencia je s účtom my.eset.com prepojená rovnakými 
údajmi pre detské aj rodičovské zariadenie. Portál navyše 
slúži ako centrum pre riadenie aplikácie a výpisy aktivít.

Webový ochranca Aplikácia automaticky blokuje preddefinované kategórie 
webových stránok na základe veku, ako napríklad násilie 
alebo obsah pre dospelých. Môžete si vytvoriť aj vlastné 
kategórie alebo blokovať špecifické URL adresy.

Aplikačný ochranca Automaticky blokuje nevhodné aplikácie na základe 
hodnotenia Google Play.

Rodičovské správy Kontaktujte dieťa cez správu poslanú na jeho zariadenie. 
Ak chce zariadenie ďalej používať, musí si správu prečítať 
a potvrdiť prečítanie.

Poloha dieťaťa Kedykoľvek môžete skontrolovať polohu dieťaťa cez 
my.eset.com alebo cez aplikáciu v rodičovskom režime. 
Táto funkcia zobrazuje polohu všetkých zariadení dieťaťa 
pripojených na internet. Aplikácia umožňuje lokalizáciu 
zariadenia dieťaťa aj ak by bolo zariadenie bez pripojenia 
na internet.

Časové limity Nastavte maximálny čas používania a zakážte prístup 
k zábave a hrám počas špecifických hodín, ako napríklad 
počas školy.

Žiadosť o odomknutie Dieťa môže rodičovi poslať prosbu o sprístupnenie 
jednotlivých aplikácií a stránok, a to priamo z blokovanej 
obrazovky. Rodič dostane oznam e-mailom, cez aplikáciu 
(v rodičovskom režime) alebo cez my.eset.com.

Reporty Poskytujú detailné zhrnutia používania zariadenia a online 
aktivít za posledných 30 dní.

Zoznam najnavštevo-
vanejších stránok

Ukazuje zoznam najnavštevovanejších stránok 
za posledných 7 dní.

Monitorovanie návštev 
stránok

Nechcete blokovať stránky hneď? Zapnite len monitorovanie 
a dostávajte reporty o stránkach, ktoré vaše dieťa navštívi.

Monitorovanie 
používania aplikácií

Ak nechcete automaticky blokovať aplikácie na základe 
kategórií, môžete prepnúť na režim, v ktorom len 
monitorujete jednotlivé kategórie a samotné aplikácie.

Na dieťa zamerané 
rozhranie a komunikácia

Komunikácia prebieha cez špeciálne navrhnuté rozhranie 
s jednoducho zrozumiteľnými vysvetleniami toho, čo sa deje 
a prečo. Veríme v otvorenosť: dieťa, ktoré má na zariadení 
nainštalované naše riešenie, vždy vie, do akej miery 
je rodičmi sledované.

Systémové požiadavky:
Android 4.0 a vyšší, RAM 512+ MB, Procesor ARM Core, architektúra ARMv7 +, min. 500 MHz, 
Dotykový displej (minimálne 320x480px), Internetové pripojenie, SIM karta s možnosťou 
posielania SMS (platí pre SMS príkazy), Aktívne konto Google Play. 



Podmienky 
a postup 
uplatnenia 
klientskej zľavy

Na horeuvedené produkty Vám spoločnosť ESET 
poskytuje zlavu 35% pre Vašich klientov formou 
zľavového kódu.

Zľavový kód je možné uplatniť pri nákupe novej licencie 
ESET Internet Security, ESET NOD32 Antivirus, ESET 
NOD32 Antivirus pre Linux, ESET Cyber Security Pro, 
ESET Cyber Security, ESET Parental Control a ESET 
Mobile Security s platnosťou na  1 rok. Zľava sa dá 
uplatniť maximálne pre 1 PC alebo 1 Mac a 1 mobilné 
zariadenie (smartfón alebo tablet).



Postup pre uplatnenie 
zľavy:
Pre uplatnenie zľavy pomocou zľavového kódu postupujte podľa nižšie 
uvedeného návodu:

1. Výber produktu:
Na stránke www.eset.sk si vyberiete z našich produktov pre domácnosti a  vložíte 
produkt do košíka - “kúpiť”.

 

2. Výber doby platnosti (príklad je uvedený pre produkt ESET Internet 
Security pre 1 PC s platnosťou na 1 rok):
Podľa obrázku nižšie si vyberiete dĺžku platnosti na 1 rok a ďalej pokračujete klikom 
na „Vložiť do košíka“ (počet staníc sa nemení). V prípade záujmu o licenciu pre 
2 a viac PC alebo na 2 roky nebude možné zľavu uplatniť.

Ak už máte produkt vybraný v nákupnom košíku, tak pokračujte ďalej kliknutím 
na možnosť „Pokračovať v objednávke“.

V prípade záujmu o objednanie druhého produktu so zľavou je potrebné odoslať najskôr 
jednu objednávku a potom postup znova opakovať. Zľavový kód nie je možné uplatniť 
na viacero produktov vložených v košíku.

3. Uplatnenie zľavy:
Zľavový kód pre uplatnenie zľavy prosím zadajte do políčka podľa popisu nižšie



Po zadaní správneho kódu sa Vám zobrazí cena s 35 % zľavou, ktorá Vám bude 
fakturovaná.

Pri zadaní nesprávneho alebo neplatného zľavového kódu sa Vám zobrazí informácia 
uvedená na obrázku:

V takom prípade si prosím skontrolujte správnosť zadaného zľavového kódu alebo  
kontaktujte Vašu banku.

Ak už bol zľavový kód použitý, tak sa zobrazí informácia uvedená na obrázku:

 

V takomto prípade prosím opäť kontaktujte Vašu banku.



4. Fakturačné údaje:
Pokračujte vyplnením kontaktných údajov, ktoré budú uvedené na faktúre. 

Údaje označené hviezdičkou * sú povinné. Prosím skontrolujte si správnosť vyplnenej 
e-mailovej adresy, pretože na uvedenú adresu bude zaslaný licenčný e-mail a faktúra. 
Po vyplnení potrebných údajov pokračujte ďalej kliknutím na „Pokračovať v objednávke“.

5. Potvrdenie a odoslanie objednávky:
Pre dokončenie objednávky je potrebné potvrdiť „Súhlas s obchodnými podmienkami 
ESET spol. s r.o.“ a kliknúť na „Objednať s povinnosťou platby“.

Následne Vám do niekoľkých minút bude zaslaný potvrdzujúci e-mail, kde si ešte raz 
môžete skontrolovať správnosť fakturačných údajov. Ak z nejakého dôvodu nebudete 
mať o objednávku záujem, tak priamo z potvrdzujúceho e-mailu je možnosť objednávku 
zrušiť.

Ako druhý Vám bude zaslaný licenčný e-mail s prihlasovacími údajmi  a informáciou, 
kde si môžete stiahnuť najnovšiu verziu zakúpeného produktu, ako si program 
inštalovať a ako si samotnú licenciu aktivovať. Ak ste si zakúpili produkt ESET 
Mobile Security, tak si ho môžete aktivovať pomocou návodu na našej stránke 
http://support.eset.sk/kb2997/.

V prípade, že sa Vám z nejakého dôvodu nepodarilo odoslať objednávku, tak prosím 
kontaktujte obchodné oddelenie spoločnosti ESET spol. s r.o. e-mailom na adresu 
obchod@eset.sk alebo telefonicky na tel. čísle 02 / 322 44 250 v pracovných dňoch 
od 08:00 do 16:30 hod.

V prípade problémov s inštaláciou a aktiváciou prosím kontaktujte našu technickú  
podporu na tel. čísle 02/322 44 444 v pracovných dňoch od 08:00 do 18:30 hod.


