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Upgradujte zdarma – je to jednoduché!
Když koupíte počítač s Windows 8.1,
můžete zdarma upgradovat na Windows 10.
Nabídka na upgrade zdarma na Windows 10 je dostupná po omezenou dobu a je možné ji uplatnit na
zařízeních s Windows 7 a Windows 8.1 s nárokem na upgrade (včetně zařízení, která již vlastníte).
Musí být splněny hardwarové a softwarové požadavky. Další podrobnosti a požadavky najdete na webu
www.windows.com/windows10upgrade.

Dobře známý
a přitom lepší
než dřív.

Osobnější
a přirozenější
zážitek

Web, který se
vám přizpůsobí.

Všechno začíná na Startu.
Nabídka Start je zpět a navíc
v mnohem lepší kondici.
Nyní si ji můžete rozšiřovat
a přizpůsobovat.

Dotykem, klávesnicí, perem.
Vyberte si, co se vám nejvíc
hodí při vaší práci. Své oblíbené
položky máte stále po ruce díky
přizpůsobené nabídce Start
a živým dlaždicím.

Nový prohlížeč je šikovný
pomocník pro vaši online
práci. Do webových stránek
můžete přímo kreslit nebo
psát poznámky a snadno je
pak sdílet. Nabízí jednoduchý
a přehledný režim pro čtení,
který zobrazuje články bez
dalšího zbytečného obsahu.

Dělejte věci
po svém.

Dělejte věci
snadno.

Windows už dobře znáte.
Nyní je ještě lepší.

Windows 10 vám umožní
dát se rychle do práce
a být efektivní.

Dělejte věci
jednoduše.

Dělejte věci
přirozeně.

Spousta skvělých funkcí, díky nimž
bude vaše práce jednodušší
na všech vašich zařízeních.

Windows 10 je navržen
tak, aby se přizpůsobil
tomu, kdo jste a co děláte.

Další informace najdete na
windows.com/windows10upgrade

