
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
НА ПРОМОЦИЯ „Промоция 2023“

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 1 октомври 2022 г. до 31 януари 2023 г.

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
Промоцията  е  валидна  на  територията  на  гр.  Бургас,  гр.  Айтос,  гр.  Камено,  гр.
Българово  и  гр.  Каблешково.  Всички  услуги  се  предлагат  в  районите,  където  има
техническа възможност за изпълнение.

4. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1.  При  предплащане  на  услугите  „Цифрова  телевизия“  /некодирани  канали/  и/или
„IPTV“, всеки предплатил абонат получава следните отстъпки:

- при предплащане на 6 /шест/ месечни такси получава отстъпка в размер на 12,00 /
дванадесет/ лв.,  като сумата не се изплаща на абоната в брой, а се приспада от
получената  сума  за  предплащане  ИЛИ  получава  пакет  платени  канали (по
усмотрение  на  доставчика  на  услугата  и  могат  да  бъдат  променени  без
предизвестие) за период от 6 /шест/ месеца. 

- при предплащане на 12 /дванадесет/ месечни такси получава отстъпка в размер
на 24,00 /двадесет и четири/ лв., като сумата не се изплаща на абоната в брой, а се
приспада  от  получената  сума  за  предплащане  ИЛИ  получава  пакет  платени
канали (по усмотрение на доставчика на услугата и могат да бъдат променени без
предизвестие) за период от 12 /дванадесет/ месеца.

Сключва се нов договор за период от 6 или 12 месеца за услуга „Цифрова телевизия“, за
един – основен приемник /устройство/. Всеки  втори  и трети приемник /устройство/ е
на цени определени в ценовата оферта на оператора. Клиентите могат да подпишат нов
договор или да подновят действащ договор. 

4.2.  При  предплащане  на  услугите  „Цифрова  телевизия“  /некодирани  канали/  и/или
„IPTV“ в срочен договор, всеки предплатил абонат получава следните отстъпки:

- при предплащане на 6 /шест/ месечни такси получава пакет платени канали (по
усмотрение  на  доставчика  на  услугата  и  могат  да  бъдат  променени  без
предизвестие) за период от 6 /шест/ месеца. 

-  при  предплащане  на  12  /дванадесет/  месечни  такси  получава  пакет  платени
канали (по усмотрение на доставчика на услугата и могат да бъдат променени без
предизвестие) за период от 12 /дванадесет/ месеца.



4.3. Цените са валидни за целия период на договора.

5. АДРЕСАТИ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е валидна за настоящи клиенти с безсрочен договор и нови клиенти.

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. 

http://www.rn-tv.com/
http://www.rn-tv.com/

