ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ПРОМОЦИЯ „ПЛАТЕНИ КАНАЛИ ИНТЕРНЕТ“

1. ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИТЕ
Доставчик на услугата по промоцията е „Вирджиния ЕР ЕН“ ЕООД. Изпълнител на
промоцията е „РНТВ“ ЕООД.
2. НАЧАЛНА ДАТА
Начало на промоцията: от 15 ноември 2017 г. до 15 януари 2018 г.
3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Промоцията е валидна на територията на гр. Бургас и гр. Каблешково. Всички услуги
се предлагат в районите, където има техническа възможност за изпълнение.
4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията е валидна за предоставяне на интернет услуги.
4.2. При заплащане на сумата от 129.50 лв с ДДС, като в тази обща сума е включена
отстъпката от две месечни такси на стойност 25.90 лв. с ДДС, абонатът получава
интернет до 40 Mbit/s – за 12 месечен период, допълнителни канали – за първите 6
месеца.
Безплатна инсталация.
Не се изисква сключване на срочен договор.
4.3. При заплащане на сумата от 64.75 лв с ДДС, като в тази обща сума е включена
отстъпката от една месечна такса на стойност 12.95 лв. с ДДС, абонатът получава
интернет до 40 Mbit/s – за 6 месечен период, допълнителни канали – за първите 3
месеца.
Безплатна инсталация.
Не се изисква сключване на срочен договор.
4.4. При заплащане на сумата от 199.50 лв с ДДС, като в тази обща сума е включена
отстъпката от две месечни такси на стойност 39.90 лв. с ДДС, абонатът получава
интернет до 50 Mbit/s – за 12 месечен период, допълнителни канали – за първите 6
месеца.
Безплатна инсталация.
Не се изисква сключване на срочен договор.
4.5. При заплащане на сумата от 99.75 лв с ДДС, като в тази обща сума е включена

отстъпката от една месечна такса на стойност 19.95 лв. с ДДС, абонатът получава
интернет до 50 Mbit/s – за 6 месечен период, допълнителни канали – за първите 3
месеца.
Безплатна инсталация.
Не се изисква сключване на срочен договор.
4.6. При заплащане на сумата от 239.50 лв с ДДС, като в тази обща сума е включена
отстъпката от две месечни такси на стойност 47.90 лв. с ДДС, абонатът получава
интернет до 100 Mbit/s – за 12 месечен период, допълнителни канали – за първите 6
месеца.
Безплатна инсталация.
Не се изисква сключване на срочен договор.
4.7. При заплащане на сумата от 119.75 лв с ДДС, като в тази обща сума е включена
отстъпката от една месечна такса на стойност 23.95 лв. с ДДС, абонатът получава
интернет до 100 Mbit/s – за 6 месечен период, допълнителни канали – за първите 3
месеца.
Безплатна инсталация.
Не се изисква сключване на срочен договор.
4.8. След изтичане на предплатения период на услугата се прилагат стандартни цени
и условия по тарифите на доставчика.
5. АДРЕСАТИ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията важи за нови абонати и за абонати, които нямат сключен срочен договор.
6. ПРАВИЛА
Правилата са публикувани на интернет страницата на доставчика с адрес:
http://www.rn-tv.com.
За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат Общите условия за
предоставяне на услугата Кабелна телевизия и Общите условия за предоставяне на
услугата Интернет.
При сключване на договор по настоящата промоция абонатът декларира, че е запознат,
приема и се задължава да спазва настоящите правила.
Допълнителна информация може да се получи от служителите във всички офиси на
дружеството и на тел. 056/ 91 91 91.

