NAZWA PRODUKTU
Microsoft 365 Personal

OPIS
Zachowaj pełną kontrolę nad napiętym harmonogramem dnia
Zrób więcej i szybciej dzięki zabezpieczeniom, aplikacjom Office klasy premium i przestrzeni
dyskowej w chmurze.
Aplikacje i usługi
Subskrypcja Microsoft 365 Personal pozwala uzyskać dostęp do funkcji premium w
następujących aplikacjach i usługach: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Editor,
Family Safety
Pracuj produktywnie w dowolnym miejscu dzięki usłudze Microsoft 365
Przy użyciu usługi Microsoft 365 możesz tworzyć, edytować, zapisywać i udostępniać materiały
na swoich urządzeniach, planować, komunikować się oraz wykonywać inne działania, aby
zachować pełną kontrolę nad napiętym harmonogramem każdego dnia.
Wyróżnij się
Korzystaj z aplikacji Word, Excel i PowerPoint dostępnych w usłudze Microsoft 365, aby szybciej
tworzyć materiały doskonałej jakości.
Dobre rozwiązanie na każdym urządzeniu
Usługa Microsoft 365 działa na komputerach PC i Mac, tabletach iPad, telefonach iPhone oraz
telefonach i tabletach z systemem Android, co pozwala Ci zachować kontrolę nad napiętym
harmonogramem każdego dnia.
Wszystkie wspomnienia na wyciągnięcie ręki
Szybko zapisuj, udostępniaj oraz edytuj zdjęcia i pliki w usłudze Microsoft 365, korzystając z 1 TB
przestrzeni dyskowej w chmurze OneDrive.
Zarządzaj swoim czasem
Dzięki aplikacji Outlook możesz przyspieszyć organizowanie swoich zadań, dzięki czemu będziesz
mieć więcej czasu na korzystanie z życia.
* 12-miesięczna subskrypcja dla 1 osoby
* Komputery PC i Mac, tablety iPad, telefony iPhone oraz telefony z systemem Android
* 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze
* Zaawansowane zabezpieczenia
* Aplikacje z funkcjami premium i najnowszymi aktualizacjami: Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
OneDrive, OneNote, Editor

INSTRUKCJA
1.
2.
3.
4.

Wejdź na stronę microsoft365.com/setup
Zaloguj się swoim kontem Microsoft. Jeśli go nie posiadasz na tym etapie możesz je utworzyć.
Wpisz swój klucz produktu.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby dokończyć proces.

Klucza produktu nie można wymienić – trzymaj go w bezpiecznym miejscu.

WIĘCEJ
Dowiedz się więcej na stronie microsoft365.com/information

WARUNKI
Użytkownik musi zaakceptować Postanowienia licencyjne (microsoft.com/useterms).
Wymagana aktywacja. Naruszonego lub aktywowanego klucza produktu nie można wymienić
ani nie można uzyskać zwrotu kosztów jego zakupu z wyjątkiem przypadków wymaganych
odpowiednimi przepisami. Przeznaczenie niekomercyjne. Brak daty wygaśnięcia.

