
Jak zarejestrować konto w CANAL+ online?

1. Klient Pakietu Premium CANAL+ online.    

       Każdy klient Pakietu Premium CANAL+ w Vectrze, niezależnie kiedy dokonał jego zakupu, otrzymuje 
     dostęp do usługi CANAL+ online w ramach opłacanego abonamentu za pakiet CANAL+ (dotyczy  
       pakietów CANAL+ Select, CANAL+ Prestiż oraz CANAL+ Prestiż 4K).
        
       a.  W wiadomości otrzymanej od Vectry kliknij w „Aktywuj teraz” 

        
       b.  Zostaniesz przeniesiony do Strefy Klienta,  zaloguj się na swoje konto i odszukaj sekcję Telewizja 
             /CANAL+ online

   

• Kliknij przycisku „Aktywuj  
   Teraz!” aby przejść do  
   serwisu CANAL+ online



        c.  W sekcji CANAL+ online przejdź do szczegółów i wybierz „Więcej”

       d.  akceptuj Regulamin, wybierz przycisk „Aktywuj konto”



       e.  Zostaniesz przeniesiony do serwisu CANAL+ online, podaj swój adres email, powtórz adres email 
            i ustaw hasło do konta w serwisie CANAL+ online

      f. Po zaakceptowaniu podanych danych na adres email CANAL+ wyśle wiadomość z linkiem  
                aktywacyjnym. Potwierdź założenie konta klikając w ten link.

                g.   Po zaakceptowaniu podanych danych na adres email CANAL+ online wyśle wiadomość z  linkiem  
                aktywacyjnym. Potwierdź założenie konta klikając w ten link.



       h.  Na Strefie Klienta Vectry będzie również możliwe przejście do CANAL+ online w celu resetu hasła  
             do serwisu CANAL+ online po wybraniu „przypomnij dane logowania”



2. Klient usługi CANAL+ online:    

       a.  W wiadomości otrzymanej od Vectry kliknij w „Aktywuj teraz” 

       b.   Zostaniesz przeniesiony do Strefy Klienta,  zaloguj się na swoje konto
       c.   W sekcji CANAL+ online przejdź do szczegółów i wybierz „Więcej”

      d.   Wybierz przycisk „Aktywuj konto”



       e.  Zostaniesz przeniesiony do serwisu CANAL+ online, podaj swój adres email, powtórz adres email 
            i ustaw hasło do konta w serwisie CANAL+online

          f. Po zaakceptowaniu podanych danych na adres email CANAL+ online wyśle wiadomość z  linkiem  
               aktywacyjnym. Potwierdź założenie konta klikając w ten link.

           g.  Po potwierdzeniu założenia konta niezbędne będzie ponowne zalogowanie w serwisie:



       h.  Na Strefie Klienta Vectry będzie również możliwe przejście do CANAL+ online w celu resetu hasła 
            do serwisu CANAL+ online po wybraniu „przypomnij dane logowania”


