
    1. Skorzystaj z linku aktywacyjnego dostepnego w wiadomości wyslanej przez Netflix       
        UWAGA – ta opcja dostępna jest dla klientów, którzy podczas zakupu oferty łączonej udzieli 
        zgody na przekazanie adresu email do Netflix.

        Kliknij w dostępny w wiadomości przycisk „Aktywuj teraz”  i postępuj zgodnie z wskazówkami 
        na ekranie 

Instrukcja wiązania konta Netflix z ofertą Vectry

2.Korzystając ze strefy klienata  Vectry



2. Skorzystaj ze Strefy Klienta Vectry 
wejdź na stronę https://ebok.vectra.pl/#/login
Na stronie głównej , w Usługach Dodatkowych znajdź Netflix HB i wybierz „Zobacz szczegóły”

Kliknij w przycisk „Więcej” przy Pakiecie Netflix

kliknij przycisk „Połącz Plan Netflix z kontem  
Netflix”. Zostaniesz przekierowany na stronę 
serwisu Netflix



Wybierz Plan Netflix. Wybór innego (wyższego) Planu Netflix wiąże się z dodaniem dopłaty  
w wysokości podanej na ekranie, do rachunku Vectry. 

Skonfiguruj nowe konto Netflix







3.  Możesz również połączyć konto Netflix korzystając z aplikacji Netflix na dekoderach Vectry (TV 
Smart 4K BOX lub 4730 CDX)

Nowe konto Netflix
Postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie – podaj adres email, na który chcesz założyć konto Netflix 
lub na który masz założone konto Netflix



Potwierdź adres email

Potwierdź Plan Netflix – w przypadku wyboru wyższego Planu niż Podstawowy do rachunku klienta 
zostanie dodana co miesiąc Dopłata w odpowiedniej wysokości



Potwierdź swój wybór – podsumowanie jest na poniższym ekranie.. Hasło do nowego konta  
będziesz mógł ustawić w serwisie Netflix z przeglądarki, klikając w link na wysłanym przez Netflix 
mailu. Jeżeli wybrałeś dopłatę do wyższego planu – możesz z niej zrezygnować w każdej chwili.

W przypadku, gdy korzystasz jużna swoim dekoderze z aplikacji Netflix potwierdź dane konta, które 
chcesz powiązać z ofertą Vectry. W zaleznosci od wybranej opcji wybierz „powiąż to konto” lub 
„Powiąż inne konto”



Potwierdź poprawność adresu email

Jeżeli wybrałeś opcję powiązania innego konta – podaj nowy adres email



Potwierdź, czy chcesz pozostać na obecnym Planie, czy zmienić na niższy, który jest zawarty  
w Pakiecie Vectry

Jeżeli wybrałeś „Zobacz opcje Planów” – potwierdź swój wybór klikając w wybrany przycisk.  
W przypadku pozostania przy dotychczasowym, wyższym planie, odpowiednia Dopłata zostanie 
doliczona do Twojego rachunku Vectry


