
                                          OTT ACTIVATION PROCESS 

 

ZEE5 PREMIUM 

➢ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുവപോൾ Login Credentials രജിവേർഡ് ച ോബൈൽ 

നപറിവേക്ക് േഭിക്കുന്നതോണ് 

➢ നിേേിേുള്ള യൂസർ ആചെങ്കിൽ ച ോബൈൽ നപർ ഉപവയോഗിച്ച് വേോഗിൻ 

ചെയുവപോൾ പോസ്്്വേർഡ് അചേെങ്കിൽ OTP ഉപവയോഗിച്ചു Zee5 
അപ്ലിവക്കഷൻ  വേോഗിൻ ചെയ്യോേുന്നതോണ്. 

SONYLIV PREMIUM 

➢ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുവപോൾ Login Credentials രജിവേർഡ് ച ോബൈൽ 

നപറിവേക്ക് േഭിക്കുന്നതോണ്. 

➢ നിേേിേുള്ള യൂസർ ആചെങ്കിൽ ച ോബൈൽ നപറുും പോസ്്്വേർഡുും 

ഉപവയോഗിച്ച് SONYLIV അപ്ലിവക്കഷൻ   വേോഗിൻ ചെയ്യോേുന്നതോണ് 

VOOT SELECT 

➢ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുവപോൾ Login Credentials രജിവേർഡ് ച ോബൈൽ 

നപറിവേക്ക് േഭിക്കുന്നതോണ് 

➢ നിേേിേുള്ള യൂസർ ആചെങ്കിൽ ച ോബൈൽ നപറുും പോസ്്്വേർഡുും 

ഉപവയോഗിച്ച് VOOT SELECT  അപ്ലിവക്കഷനിൽ വേോഗിൻ ചെയ്യോേുന്നതോണ്. 

➢ കൂപ്പൺ വകോഡ് SMS അചേെങ്കിൽ Email േഴിവയോ ആണ് േഭിക്കുന്നചതങ്കിൽ, 

യൂസറുചട ച ോബൈൽ നപർ ഉപവയോഗിച്ച് VOOT SELECT  അപ്ലിവക്കഷനിൽ 

വേോഗിൻ ചെവയ്യണ്ടതോണ്. 

➢ Redemption Code: ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനോയി, Menu ഓപ്ഷനിൽ 

Subscribe എന്നത് തിരചെടുത്ത് Got a Promo code? എന്ന ഓപ്ഷൻ 

തിരചെടുത്ത് അേിചട PROMO CODE അബപ്ല ചെയ്യുക. 

AMAZON PRIME 

➢ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുവപോൾ PROMO LINK രജിവേർഡ് ച ോബൈൽ 

നപറിവേക്ക് േഭിക്കുന്നതോണ് 

➢ തുടർന്ന് PROMO LINK ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് Amazon Prime രജിേർ 

ചെയ്യോേുന്നതോണ് 



➢ നിേേിേുള്ള യൂസർ ആചെങ്കിൽ, ച ോബൈൽ നപർ അചേെങ്കിൽ ഇച യിൽ 

ഐഡി  ഉപവയോഗിച്ച്  വേോഗിൻ ചെയ്തത വേഷും PROMO LINK ൽ ക്ലിക്ക് 

ചെയ്യുക. 

➢ PROMO CODE ആണ് േഭിക്കുന്നചതങ്കിൽ www.amazon.in ൽ വേോഗിൻ ചെയ്യുക. 

➢ https://www.amazon.in/prime/promo/landing എന്ന േിങ്കിൽ കയറി  PROMO 

CODE അബപ്ല ചെയ്യോേുന്നതോണ് 

➢ Amazon ആേേയചപ്പടുന്ന അഡ്ഡസ് േിേരങ്ങൾ നൽകി ആക്ടിവേഷൻ 

പൂർത്തിയോക്കുക 

ALTBALAJI 

➢ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുവപോൾ PROMO CODE രജിവേർഡ് ച ോബൈൽ 

നപറിവേക്ക് േഭിക്കുന്നതോണ് 

➢ https://www.altbalaji.com/ എന്ന ബസറ്റിൽ യൂസർ ചറജിസ്വഡ്ടഷൻ 

പൂർത്തിയോവക്കണ്ടതോണ് 

➢ ചറജിസ്വഡ്ടഷനു വേഷും https://www.altbalaji.com/subscribe കയറി േഭിച്ച 

PROMO CODE അബപ്ല ചെവയ്യണ്ടതോണ് 

➢ ALTBALAJI ച ോബൈൽ അപ്ലിവക്കഷൻ േഴിയോണ് ആക്ടിവേഷൻ 

ചെയ്യുന്നചതങ്കിൽ ച ോബൈൽ നപർ ഉപവയോഗിച്ച് വേോഗിൻ ചെയ്യുക. 

➢ വേോഗിൻ ചെയ്തത വേഷും Menu ഓപ്ഷൻ തിരചെടുത്ത് േഭിച്ച promo code 

ഉപവയോഗിച്ച് subscribe ചെയ്യുക 

ULLU 

➢ ULLU ച ോബൈൽ അപ്ലിവക്കഷൻ േഴിയോണ് ആക്ടിവേഷൻ 

ചെയ്യുന്നചതങ്കിൽ ച ോബൈൽ നപർ ഉപവയോഗിച്ച് വേോഗിൻ ചെയ്യുക. 

➢ വേോഗിൻ ചെയ്തത വേഷും Menu ഓപ്ഷൻ തിരചെടുത്ത് If You Have a 

Coupon Code എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് േഭിച്ച coupon code അബപ്ല 

ചെയ്യോേുന്നതോണ് 

HOTSTAR 



➢ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുവപോൾ PROMO CODE രജിവേർഡ് ച ോബൈൽ 

നപറിവേക്കുും ഈച യിേിവേക്കുും  േഭിക്കുന്നതോണ് 

➢ https://www.hotstar.com/in/subscribe/promo എന്ന േിങ്കിൽ കയറുക 

➢ ച ോബൈൽ നപർ ഉപവയോഗിച്ച് വേോഗിൻ ചെയ്യുക (OTP നൽവകണ്ടി േരുും). 

അതിനുവേഷും PROMO CODE അബപ്ല ചെയ്യുക. 

➢ ഇങ്ങചന ആക്ടിവേഷൻ പൂർത്തിയോക്കിയ വേഷും അചത ച ോബൈൽ നപർ 

ഉപവയോഗിച്ച് ച ോബൈൽ അപ്ലിവക്കഷനിൽ വേോഗിൻ ചെയ്യോേുന്നതോണ്. 

SUNNXT 

➢ SUNNXT ച ോബൈൽ അപ്ലിവക്കഷൻ േഴിയോണ് ആക്ടിവേഷൻ 

ചെയ്യുന്നചതങ്കിൽ ച ോബൈൽ നപർ ഉപവയോഗിച്ച് വേോഗിൻ ചെയ്യുക. 

➢ വേോഗിൻ ചെയ്തത വേഷും setting തിരചെടുത്ത് Have a Coupon Code 

എന്നത് ചസേക്് ചെയ്തത് coupon code അബപ്ല ചെയ്തതു ആക്ടിവേഷൻ 

പൂർത്തിയോക്കോേുന്നതോണ്. 


