Office 365 är där,
var du än är.
1-års abonnemang för en
användare
1 PC/Mac + 1 surfplatta

För 1 PC/Mac + 1
Windows Tablet/iPad1
60 gratis Skypeminuter varje månad2

Senaste
programmen:
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Produktnyckel ingår • Ingen disk
Ej för kommersiellt bruk

Plus
premiumtjänster:
OneDrive-onlinelagring
Skype-minuter varje månad

1 TB OneDrive-onlinelagring3

Kontinuerlig uppdatering
av program och tjänster

Så här aktiverar och installerar
du Office 365 Personal
STEG 1
Klicka på Office brickor på
startskärmbilden i Windows 8.

STEG 2
Klicka på Aktivera på
välkomstskärmen.

Information:
Får inte användas för kommersiella, allmännyttiga eller vinstdrivande verksamheter eller av myndigheter.
Mer information finns på www.office.com/information.
Du måste aktivera produkten inom 6 månader efter att den aktiverats av Windows.
Du kan inte få ersättning för produkten om den har skadats eller aktiverats, och värdet kan inte återbetalas i kontanter.
Den lagstadgade garantin påverkas inte.

STEG 3
Logga in med ditt Microsoft-konto
eller skapa ett konto.
Microsoft-konto är beteckningen på en allmän verifieringsmetod som tidigare kallades Windows Live ID. Ett Microsoft-konto
består av en e-postadress och ett lösenord och gör det möjligt för dig att registrera dig för Microsoft-tjänster som OneDrive,
Outlook.com och Xbox Live. Om du använder OneDrive, Outlook.com, Xbox Live, Hotmail eller någon annan av Microsofts
onlinetjänster har du redan ett Microsoft-konto. Du kan dock alltid skapa fler Microsoft-konton.

STEG 4
Följ anvisningarna på bildskärmen för att slutföra installationen.
Om du har tekniska frågor eller behöver produktsupport kontaktar du:
www.support.microsoft.com/contactus

1. Kan endast användas med Windows 7 (eller senare), Mac OS X® 10.6 (eller senare), kompatibla surfplattor med Windows 7
(eller senare) eller iPad-enheter med iOS® 7.0 (eller senare). Programmens funktionsbredd beror på enheten som används. Publisher
och Access finns endast för PC. OneNote för iPad och OneNote för Mac finns gratis i iTunes Store och Mac App Store. Office Mobile är
förinstallerat på Windows Phone och finns även för iPhone® (från och med iOS 6.1) samt Android-mobiler (från och med Android 4.0).
Mer information finns på office.com/mobile.
2. Skype-minuterna är endast tillgängliga i utvalda länder och efter godkännande av användarvillkoren. Gäller endast samtal till vissa
länder och telefonnummer. Skype-konto krävs. Mer information finns på office.com/information.
3. Kräver Microsoft-konto och Internetanslutning (ev. merkostnad).

