
ACTIVATE HERE – FAQ 

Stažení a instalace Software z Activate-Here portálu 

 

Co se stane po objednání produktu Activate-Here? 

Do 30 minut od uložení objednávky a to jak přes web tak i naše obchodníky, obdržíte email 
s odkazem na aktivační portál, odkud můžete software stáhnout či přímo instalovat, a kde také 
najdete aktivační klíče produktu. 

A) Toto je podoba emailu, kterou dostanete v případě, že jste tuto službu využili pro 
danou emailovou adresu prvně. Email obsahuje přihlašovací jméno a automaticky 
vygenerovaný email, který si můžete po přihlášení změnit. Dále obsahuje odkaz 
vedoucí na aktivační portál. 

  

B) Toto je podoba emailu, kterou dostanete v případě, že daný email byl již pro tuto 
službu využit. Tato zpráva již neobsahuje automaticky vygenerované heslo – pro 
přihlášení tedy používáte heslo původní nebo vámi změněné. Samozřejmostí je,  
že pro případ zapomenutí hesla, je možné jeho opětovné zaslání přímo z portálu. 

  



Aktivační portál Activate-Here.com 

Kliknutím na odkaz v emailu „ZDE“ se přesměrujete na stránku aktivačního portálu, kde budete 
požádáni o přihlášení se. (pro přihlášení použijte údaje z emailu, který vám byl po objednání 
produktu doručen) 

 

Po přihlášení se vám vždy zobrazí posledně objednaný produkt. Pro přechod k dříve 
objednaným produktům přejděte do záložky „Předchozí objednávky“. 

V případě, že chcete produkt instalovat či stáhnout klikněte na tlačítko „Download & Activate“ 

 



Budete upozorněni, že po následujícím kroku není možné objednávku reklamovat – je to 
stejné, jako není možné reklamovat otevřenou krabičku softwaru. 

 

 

Na stránce se vám zobrazí aktivační klíče. Pro instalaci přímo do počítače či stažení softwaru do 
počítače pokračujte kliknutím na „Software získáte ZDE“. 

 

 

Stažení či instalace Softwaru / Live ID 

Tímto krokem jste přesměrováni na stránky firmy Mircosoft. Pro stažení či instalaci je nutné 
mít aktivní účet u této společnosti tzv. Live ID. 

Klikněte na tlačítko „Začínáme“ 

 

 



V případě, že máte aktivní Live ID účet u společnosti Microsoft, stačí se přihlásit v levé části 
obrazovky. V případě, že Live ID účet nemáte, vytvořte si ho – klikněte na tlačítko „registrovat“ 
a pokračujte dle instrukcí. 

 

Pozn. V případě, že si vytváříte nový Live ID účet, je nutné tuto registraci potvrdit z vašeho 
emailu (kam vám byly zaslány registrační údaje). Bez tohoto kroku nebude Live ID účet aktivní 
a tedy nebudete moci v registraci produktu pokračovat. 

Po přihlášení vaším Live ID účtem, si vyberte jazykovou verzi a zemi používání a klikněte na 
tlačítko „Pokračovat“. 

 

  



Nyní si můžete vybrat, zda chcete software přímo instalovat na váš počítač či ho chcete 
stáhnout a například vypálit na CD pro jeho další použití. 

A) Pro instalaci softwaru stačí kliknout na tlačítko „Nainstalovat“. Budete vyzvání ke 
stažení malého instalačního .exe souboru, který vás již provede samotnou instalací 

 

B) Pro instalaci z disku klikněte na odkaz „Nainstalovat z disku“ a v další obrazovce volte 
odkaz „Chci vypálit disk“ 

 

  



Následně stačí kliknout na tlačítko „Stáhnout“ a následně potvrdit místo, kam má být software 
stažen. Upozorňujeme, že doba stahování je ovlivněna rychlostí vašeho připojení a také 
velikostí softwaru, který jste zakoupili. 

Nezapomeňte si poznamenat aktivační klíče, které budete následně pro instalaci potřebovat. 
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