Registreren voor gebruik van Malwarebytes Antimalware voor € 39,99 per jaar/ 1 PC
Bij een abonnement van 2 jaar krijgt u 25% korting en kost het € 59,99 / 1 PC
Klik hieronder op de knop “Get my Premium”.

U komt op de volgende pagina: (hier ziet u het juiste bedrag € 39,99 jaarlicentie/ 1 pc.)

Bij afname van meer licenties krijgt u korting
Ook kunt u kiezen voor een 2-jarig abonnement met korting

Vul duidelijk uw gegevens in en een geldig emailadres. Hierop ontvangt u nl. de bevestiging
én de licentiecode.

Belangrijk is dat u een geldig emailadres ingeeft; daarop ontvangt u uw licentie gegevens.
Kies rechts voor Creditcard / Paypal / iDEAL of Overschrijving betaling en klik op Volgende.
Regel de betaling verder volgens instructies op het scherm.
Let op, na registratie opent er ook een webpagina met de licentie gegevens wat het mogelijk
maakt om uw geinstalleerde versie van Malwarebytes Antimalware direct te activeren. Op die
pagina is er ook een directe downloadlink om te downloaden en installeren. Na installeren
opent het programma Malwarebytes Antimalware. Het programma zal automatisch eerst de
laatste definities (laatste bekende informatie van malware) downloaden en installeren.
Als het programma open staat klik op de knop [Activeer] en u komt in een scherm waar u uw
licentie in kunt vullen. Kopieer/plak uw licentiegegevens. Hierna is uw versie van
Malwarebytes Antimalware voor een jaar (of 2) geregistreerd en zal deze u beschermen tegen
malware van internet, maar ook tegen malafide websites. Na het bijna verstrijken van het
abonnement wordt u herinnerd om uw licentie te verlengen.
Tot slot; Laat Malwarebytes Antimalware altijd de eerste scan doen door te klikken op de knop
“Scan nu” en wellicht staat u al versteld wat dit programma vind op uw pc. Zet alles wat het
vind in Quarantaine door te klikken op de knop “Plaats alles in Quarantaine”. Programa zal
vragen om opnieuw opstarten om de gevonden malware definitief op te ruimen.
Na opnieuw opstarten is uw systeem extra en beter beveiligd tegen de toenemende internet
criminaliteit.
Succes ! Als er iets is wat niet duidelijk is mag u ons altijd benaderen.
Ook als u vind dat deze uitleg beter kan, laat het weten.
Mail naar info@workwithit.nl
Met vriendelijke groet

