
Guide til Oprettelse af Outlook.dk email adresse. 
 

 

Kabelplus yder ikke support på oprettelse af e-mail adreseser. 

Gå ind på www.outlook.dk, her vil 
du blive mødt af billedet til ven-
stre, for at oprette en outlook.dk 
email adresse, skal du klikke på 
den blå knap ”Opret en gratis kon-
to. 
 

Nu vil så blive mødt med dette bil-
lede hvor du skal indtaste den øn-
skede email-adresse, i feltet ”Ny 
mail” og tryk herefter på den blå 
knap ”Næste” 
 

Eksempel: 
 
Her har vi indtastet Ishoej-John 
som vores ønsket email-adresse. 
 



Hvis den angivne email-adresse er 
ledig vil du komme til dette bille-
de hvor du skal vælge en adgangs-
kode til din email-adresse, hvert 
tegn markeres med en prik, du kan 
dog sætte kryd i ”Vis Agangsko-
de” hvis du ønsker at se adgangs-
koden du har angivet. Når du er 
klar trykke du på den blå knap 
”Næste” 
 

I dette billede skal du angive dit 
navn og efternavn, og trykke på 
den blå knap ”Næste”. Vi har i 
dette eksempel angivet John Jen-
sen som ejer af kontoen. 
 

I næste billede skal du angive dit 
land og fødselsdato, Normal vil 
”Danmark” være automatisk ud-
fyldt, men ellers kan du rette det. I 
dette eksempel har vi angivet 1. 
Januar 1944, som fødselsdato. Når 
du udfyldt felterne trykker du på 
den blå knap ”Næste” 
 



Kontoen er næsten færdig.  
 
Vi mangler dog at løse en enkelt 
opgave. Tryk på den blå knap 
”Næste” 
 
 

Her skal vi løse opgaven, ved at 
vende billedet korrekt. Dette gøres 
med de 2 pile, når du har løst op-
gaven tryk på den blå knap 
”Færdig” 
 

Nu kommer du automatisk, ind på webmail interfacet, hvor du kan læse/
skrive og sende mails. Bemærk den røde firkant i øverste højre hjørne, er 
kan du bl.a logge ud af kontoen. 
 

Kabelplus yder ikke support på oprettelse af e-mail adreseser. 


