
Instrukcja zakładania konta Gmail

Konto mailowe Gmail jest darmowe, umożliwia korzystanie z czatu, wykonywanie połączeń
głosowych i rozmów video dzięki Google Hangouts, a także udostępnia w tej opcji 15GB miejsca
na naszą pocztę e-mail.

Zakładanie konta Gmail krok po kroku:
Ø aby zarejestrować konto, należy wpisać w pasku przeglądarki nazwę domeny –

gmail.com. Zostaniemy wtedy przeniesieni na stronę logowania lub przejść
bezpośrednio pod adres https://accounts.google.com/SignUp?hl=pl.

Następnie należy kliknąć w link: Utwórz konto.

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Ø należy wypełnić dane (Imię i Nazwisko), które będą widoczne później oraz podać nazwę
użytkownika (określa ona nazwę konta mailowego), która znajdzie się przed dopiskiem
@gmail.com i będzie używana do logowania się do konta Google a także przesyłania
korespondencji mailowej. (Może to być kombinacja imienia i nazwiska, dowolny ciąg
znaków. Preferowana nazwa użytkownika może być już zajęta, wtedy należy dodać, np.
dodatkowe cyfry).

Hasło –musi zawierać minimum 8 znaków. Niewskazane jest używanie prostych haseł
oraz haseł używanych w innych miejscach w sieci – np. przy logowaniu się do konta
bankowego.
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Zaznaczamy płeć oraz podajemy datę urodzenia.

W formularzu możemy również dodać telefon kontaktowy oraz istniejący adres e-mail.
Jest przydatny gdy, np. zapomnimy hasła, wówczas otrzymamy możliwość przywrócenia
dostępu za pomocą kodu przesłanego na maila lub smsa. Pole nie jest obowiązkowe.

W celu zapobiegania zakładania wielu kont przez jedną osobę, możemy zostać poproszeni o
dodatkową weryfikację za pomocą kodu, który zostanie przesłany w wiadomości SMS na podany
nr telefonu.

Po poprawnym wypełnieniu formularza pojawi się okno z Regulaminem usług, z którym należy
się zapoznać zaakceptować.
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