Gratulujemy!
Otrzymałeś voucher do wykorzystania w serwisie Netflix.
Jak go wykorzystać?
W Strefie Klienta Vectra
1. Wejdź na stronę https://ebok.vectra.pl/#/login i zaloguj się do Strefy Klienta Vectry. Jeżeli nigdy tego nie
robiłeś, musisz się zarejestrować, używając numeru ewidencyjnego Abonenta znajdującego się na umowie.
Instrukcja korzystania ze Strefy Klienta Vectry znajduje się tu https://ebok.vectra.pl/webres/instrukcja.pdf.
2. Wybierz z lewego menu pozycję „Pakiety i Usługi”.

3. W tabeli Netflix wybierz „Więcej”.

4. Następnie wybierz „Przejdź do Netflix i uruchom voucher”.

Aby zrealizować voucher, musisz wyrazić zgodę na Regulamin usługi Płacę z Vectra - Netflix.
W serwisie Netflix możesz wybrać inne dostępne metody płatności.
5. Zostaniesz przekierowany do serwisu Netflix, gdzie możesz zalogować się na posiadane już konto Netflix
(wybierz „Zaloguj”) lub założyć nowe (wybierz „Dołącz”). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

6. Jeżeli wybrałeś „Zaloguj”:
I.

Podaj dane logowania.

II. Potwierdź przypisanie środków z Vouchera od Vectry do swojego konta wybierając „TAK”.
Kwota vouchera zostanie automatycznie przypisana do twojego konta. Aktywna do tej pory
metoda płatności nie zostanie zmieniona. Możesz korzystać z Netflix.

7. Jeżeli wybrałeś „Dołącz”:
I.

Zobacz Plany.

II. Wybierz Plan Netflix i kliknij Kontynuuj.
III. Podaj email i hasło.
IV. Potwierdź członkostwo klikając „Rozpocznij płatne członkostwo”. Środki z vouchera zostaną
dodane do twojego konta. Po wyczerpaniu środków aktywną metodą płatności będzie Vectra
– usługa Płacę z Vectra-Neftlix.

Na dekoderze Vectry (Smart 4K)
1. Uruchom aplikację Netflix. Możesz to zrobić wybierając pozycję „Aplikacje/Netflix” lub korzystając z przycisku
Netflix na pilocie.
2. Wybierz „Zaloguj się i wykorzystaj prezent” (jeżeli masz już konto w Netflix, które chcesz zasilić voucherem)
lub „Zarejestruj się z wykorzystaniem prezentu” i wykorzystaj voucher (jeżeli zakładasz nowe konto w Netflix).
3. Jeżeli wybrałeś „Zaloguj”:
I.

Podaj login i hasło dla swojego konta.

II. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i potwierdź zrealizowanie prezentu.
III. Kwota vouchera zostanie automatycznie przypisana do twojego konta. Aktywna do tej pory
metoda płatności nie zostanie zmieniona. Możesz korzystać z Netflix.

4. Jeżeli wybrałeś „Dołącz”:
I.

Podaj adres email.

II. Określ zgodę na otrzymywanie od Netflix komunikacji marketingowej na podane przy rejestracji konto.
III. Podaj kod PIN niezbędny do potwierdzenia płatności z rachunkiem Vectry, aktywacji usługi Płacę
z Vectra – Netflix. Aby pozyskać kod PIN:
a. Zaloguj się na swoje konto w Strefie Klienta.
b. Wybierz Pakiety i Usługi/Netflix/Więcej.
c. Wybierz „Pokaż Kod”. Aby aktywować przycisk musisz wyrazić zgodę na Regulamin Usługi
„Płacę z Vectra – Netflix”.
IV. Na ekranie telewizora wprowadź uzyskany na Strefie Klienta Kod PIN.
V. Potwierdź założenie konta klikając „Rozpocznij członkostwo”.
VI. Wybierz Plan Netflix i kliknij „Kontynuuj”.
VII. Na ekranie powitalnym wybierz „Kontynuuj”. Na podany podczas rejestracji adres email zostanie
wysłana przez Netflix wiadomość, w której zostaniesz poproszony o założenie hasła dla twojego
konta, co umożliwi Ci korzystanie z Netflix na innych urządzeniach.
VIII. Środki z vouchera zostaną dodane do Twojego konta. Po wyczerpaniu środków aktywną metodą
płatności będzie Vectra – usługa Płacę z Vectra-Neftlix.

