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1. STRONA LOGOWANIA

Istnieją dwie możliwości zalogowania się do STREFY KLIENTA:

• poprzez stronę www.vectra.pl, klikając w ikonę STREFA KLIENTA,
• bezpośrednio ze strony ebok.vectra.pl.

REJESTRACJA
Jeśli logujesz się po raz pierwszy, skorzystaj z opcji Rejestracja. Podczas 
rejestracji wymagane jest potwierdzenie jednej z danych kontaktowych: adresu 
e-mail lub numeru telefonu komórkowego. Jeżeli nie podałeś nam żadnej z 
tych danych, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta.

TWÓJ NUMER EWIDENCYJNY KLIENTA
Numer klienta znajduje się na umowie, w pozycji Numer ewidencyjny 
Abonenta, lub na rachunku, w pozycji Nr ewidencyjny.

HASŁO
Hasło musi zawierać od 8 do 32 znaków, co najmniej jedną: wielką literę, 
małą literę oraz cyfrę. Hasło może zawierać znaki specjalne: !@#$%^&*(){}
[]\|:”;’<>?,./-_=+.

ZAPOMNIAŁEM HASŁA
Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, podaj wymagane dane, abyśmy mogli 
wysłać link lub kod SMS umożliwiający zmianę hasła.
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W przypadku pierwszego logowania po wejściu na stronę ebok.vectra.pl naciśnij przycisk Rejestracja. Następnie postępuj zgodnie z kolejnymi krokami.
KROK 1.

2. REJESTRACJA W STREFIE KLIENTA
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W polu Twój Numer Ewidencyjny Klienta wprowadź indywidualny numer, 
który został Ci nadany w trakcie zawierania umowy.

Jeżeli rejestracja została dokonana wcześniej, panel rejestracyjny 
wyświetli komunikat.

KROK 2.
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Po prawidłowym wypełnieniu pola z numerem ewidencyjnym panel rejestracyjny przedstawi kolejny krok, jakim jest Wybór sposobu Rejestracji.
KROK 3.
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Po wyborze wygodnego sposobu rejestracji wprowadź dane w polu Podaj swój numer telefonu w przypadku wyboru rejestracji drogą SMS 
bądź Podaj swój adres e-mail w przypadku wyboru rejestracji drogą e-mail.

UWAGA! Ważne, by wskazane przez Ciebie dane były tożsame z tymi podanymi w trakcie zawierania umowy.
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Gdy już podasz niezbędne dane, panel rejestracyjny wyświetli komunikat potwierdzający przesłanie KODU w zależności od formy kontaktu, jaką wybrałeś. W przypadku formy SMS 
wystarczy podać przesłany do Ciebie kod. W przypadku e-mail otrzymasz automatyczny link przekierowujący do ustawienia nowego hasła do Strefy Klienta.

KROK 4.

SMS E-MAIL
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Gdy już otrzymasz i wprowadzisz niezbędny kod otrzymany SMS-em bądź klikniesz na link w wiadomości e-mail, panel rejestracyjny poprosi o podanie nowego hasła, które służyć będzie 
jako hasło podstawowe do logowania.
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Po zalogowaniu się do Strefy Klienta zostanie wyświetlona zakładka MOJE KONTO, 

gdzie za pośrednictwem wyświetlonego komunikatu możesz samodzielnie 
aktywować usługę e-Faktury, klikając przycisk Aktywuj.

WAŻNE
Jeżeli przypadkowo komunikat zostanie zamknięty przed aktywacją e-Faktury, 
można ją również aktywować, wchodząc w zakładkę PŁATNOŚCI, co zostało 
opisane w kolejnym punkcie.

3. SAMODZIELNA AKTYWACJA E-FAKTURY Z POZIOMU ZAKŁADKI/KARTY MOJE KONTO
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Aby aktywować usługę e-Faktury przejdź do zakładki PŁATNOŚCI.

4. SAMODZIELNA AKTYWACJA E-FAKTURY Z POZIOMU ZAKŁADKI/KARTY PŁATNOŚCI

Jeżeli usługa e-Faktury nie była wcześniej aktywna, po wejściu w zakładkę PŁATNOŚCI zobaczysz informację o możliwości aktywacji e-Faktury.



4. Samodzielna aktywacja e-Faktury z poziomu zakładki/karty Płatności 12

Po naciśnięciu przycisku Aktywuj e-Fakturę pojawi się okno, 
które doprowadzi do samodzielnej aktywacji usługi e-Faktura.

W polu Adres e-mail automatycznie pojawi się adres elektroniczny,
który został wskazany przy zawarciu umowy.

UWAGA! 
Jeżeli przy zawieraniu umowy na usługi świadczone przez Vectrę S.A. 
nie podałeś adresu e-mail, przedmiotowe okno będzie puste.

Aby dodać nowy adres e-mail, należy wybrać przycisk Edytuj dane 
w celu uzupełnienia/edycji aktualnych danych kontaktowych.




