
Activation process 

 
Kerala Vision login portal: selfcare.keralavisionisp.com 

 

Amazon Prime 
 

 Code will be embedded into a URL and shared with you in the form of a 

tiny URL and every tiny URL will be unique. 
 Clicks on the URL and is taken to the redemption page. The code is auto 

applied and you will be asked to confirm the billing address. 
 If you are not an Amazon customer, it will prompt you to create an 

Amazon account. 
 If you have already an Amazon account try to create a new account to 

activate this offer. 
 Do not use the existing account mail id and mobile number for creating a 

new account. 
 Upon confirmation of billing address, your  Prime journey is activated for 

3 month period. 
 Please note as mentioned before, if you are already a Prime member, you 

will not be able to claim the code. It will throw an error saying, You are 

already Prime member. In this case, you needs to wait until your current 

membership expires to claim the given code. Alternatively, you can share 

the code with your family members/friends and they will be able to 

activate Prime for their Amazon account. 
 

Zee5  
 

 Visit: https://www.zee5.com/myaccount/subscription 
 Enter the unique code in the section that says, "Have a code" and click 

"Apply" (Please note: Plan selection is not required to apply the code" 
 Register / Sign in to ZEE5 
 Enjoy your ZEE5 Premium Subscription 

 

https://www.zee5.com/myaccount/subscription


Activation Process of Amazon Prime and Zee5 

selfcare.keralavisionisp.com എന്ന സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക. തുടർന്ന ് 

വകരളാേിഷൻ വപ്രാഡ് രാൻഡ്  അക്കൗണ്ടിൽ വ ാഗിൻ ചെയ്തതിനു 

വശഷം  പ്രതയക്ഷചെടുന്ന ചേര ്വരജിൽ,  മുകൾ ഭാഗത്ത് തചന്ന Distibution 

URL എന്ന് വരഖചരടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന് വശഷമുള്ള Amazon Prime & 

Zee5  തുടങ്ങിയേയുചട വകാഡുകൾ  പ്കമാനുൈരണം കാണാേുന്നതാണ്  

അതിൽ പ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കാണുന്നത് മാപ്തം വകാെി ചെയ്യുക.  

 

Amazon Prime 

ആമവൈാൺ code/link നിങ്ങൾ ഉരവയാഗിക്കുന്ന ചേര ്പ്രൗൈറിൻ്്ചറ 

അപ്ഡസ്സ് രാറിൽ paste ചെയ്യുക. ഓെൺ ആയി േരുന്ന ആമവൈാൺ 

വ ാഗിൻ വരജിൽ കാണുന്ന Create your Amazon account ൽ ക്ലിക്്ക 

ചെയ്തതിനു വശഷം ഒരു അക്കൗണ്്ട നിർമിക്കുക.നി േിൽ സപ്രം 

ചമമ്പർഷിെ് ഉള്ളേരും ആമവൈാൺ വഷാെിംഗ് അക്കൗണ്്ട ഉരവയാഗിച്ച് 

ഓൺസ ൻ രർവച്ചൈിംഗ ്ചെയ്യുന്നേരും  നിശ്ചിത അക്കൗണ്്ട ഇൽ 

ഉരവയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന Email address, Mobile phone number എന്നിേ 

യാചതാരു കാരണേശാ ും ഈ ഓഫർ ഉരവയാഗിച്ച് പ്കിവയറ്്റ ചെയ്യുന്ന 

അക്കൗണ്ടിൽ ഉരവയാഗിക്കാൻ രാടില്ല. അല്ലാത്തരക്ഷം ഓഫർ 

നഷ്ടചെടുന്നതാണ്.  

Zee 5 

Zee5.com എന്ന സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക. ചേര ്വരജിൽ േ തുേശത്ത് 

മുകൾ ഭാഗത്തായി കാണുന്ന get premium എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്്ക 

ചെയ്യുക. തുടർന്ന് േരുന്ന വരജിൽ “Have a Code” എന്ന ഓര്ഷനിൽ ക്ലിക്്ക 

ചെയ്ത ്  ഭയമായിട്ടുള്ള Zee5 വകാഡ് വരസ്റ്റ് ചെയ്ത  ്ആേശയചെടുന്ന 

േിേരങ്ങൾ നൽകി ഈ ഓഫർ ഉരവയാഗിക്കാേുന്നതാണ്. 

Amazon Prime - കാ ാേധി 3  മാൈം  

Zee 5 - കാ ാേധി 1 മാൈം 


