
Avast AntiTrack Premium
Zamaskujte svou online identitu, ať lépe ochráníte své soukromí.

Vaše online aktivity maskujeme 
tak, aby si nikdo nedokázal 

sestavovat profil vašeho chování 
na internetu.

Ochraňte svoji 
skutečnou identitu

Reklamní sítě, které se pokouší 
sledovat vaše online aktivity, 

automaticky odhalujeme 
a blokujeme.

Nechte se upozornit, 
když vás někdo sleduje

Vaše online nákupy ukrýváme, 
takže se vám nebudou 

zobrazovat související reklamy.

Blokujte cílené 
reklamy

 Snadno upravte nastavení 
systému tak, abyste ochránili svá 
data před nástroji na sbírání dat 

a před hackery.

Přizpůsobte si 
Windows 10 podle sebe



VPN neblokují sledování

VPN sice šifruje vaše připojení, chrání vás na 
veřejných Wi-Fi sítích a maskuje vaši polohu, 

ale už nedokáže reklamním sítím zabránit, aby 
vás identifikovaly podle nastavení počítače 

a prohlížeče.

Nástroje na blokování reklam narušují 
vzhled webových stránek

Nástroje na blokování reklam na rozdíl od 
softwaru na ochranu proti sledování narušují 

vzhled a fungování webových stránek 
a musí být pravidelně aktualizovány, protože 

se reklamy neustále mění.

Anonymní režim není zcela anonymní

Anonymní režim sice brání v ukládání 
souborů cookie, historie navštívených 

stránek či údajů zadaných do formulářů, 
ale vaši IP adresu před reklamními 

sítěmi neukryje.

Avast AntiTrack Premium dokonale ochrání vaše online soukromí

VPN, nástroje na blokování reklam a anonymní režim nestačí
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Systémové požadavky:

Windows® 10, 8.1, 8, 7 nebo Vista, 512 MB paměti RAM 
a 260 MB volného místa na disku. Automatické stahování 
aktualizací zabezpečení vyžaduje připojení k internetu. 
Podporované prohlížeče:  Edge, Internet Explorer, Chrome, 
Firefox, Opera.

FUNKCE VPN NÁSTROJE NA BLOKOVÁNÍ 
REKLAM ANONYMNÍ REŽIM AVAST ANTITRACK 

PREMIUM

Upozorňuje vás na pokusy o sledování

Ukazuje, kdo se vás snaží sledovat

Používá technologii na ochranu před identifikací

Maže vaši historii prohlížení a soubory cookie

Posuzuje úroveň ochrany vašeho soukromí

Blokuje cílené reklamy

Nenarušuje vzhled webových stránek

Zlepší vaše soukromí na Windows 10

Zamaskuje vaši polohu


