Информация и условия за ползване на пакетна услуга:

NET20 + Телевизия 50 + (-50%)
* Net 20 в пакет с цифрова телевизия 50+ включва:
•
•
•
•
•
•
•
•

Кабелен интернет до 20Mbps ;
Цифрова телевизия над 50 програми с перфектно качество и звук, голямо
разнообразие от тематични жанрове;
Над 30 радиопрограми ;
Безплатно Аналогова телевизия до 40 програми;
EPG – актуално програмно съдържание ;
Функция родителски контрол ;
24 часова поддръжка;
Безплатна инсталация;

Цена и условия:
•
•
•
•
•
•

Цената важи при сключване на 12/18/24 месечен договор;
Цената важи при предплащане на месечния абонамент ;
Офертата важи за нови клиенти
Устройствата по абонаментния план се предоставят за ползване за срока на
договора и остават собственост на DCCorporation;
Всеки абонат на настоящата услуга, за периода на договора може неограничено
единствено да я надгражда;
Възможност за допълнителни телевизионни приемници с цифрова телевизия на
същия програмен план;

Месечен абонамент за първите 5 месеца на договора – 7.50лв./месец
Месечен абонамент за останалите 19 месеца от договора – 15.00лв./месец

13.43 лв/ Средна месечна цена за периода на договора.

Информация и условия за ползване на пакетна услуга:

NET20 + Телевизия 200 + (-50%)
* Net 20 в пакет с цифрова телевизия 200+ включва:
•
•
•
•
•
•
•
•

Кабелен интернет до 20Mbps ;
Цифрова телевизия над 200 програми с перфектно качество и звук, голямо
разнообразие от тематични жанрове;
Над 30 радиопрограми ;
Безплатно Аналогова телевизия до 40 програми;
EPG – актуално програмно съдържание ;
Функция родителски контрол ;
24 часова поддръжка;
Безплатна инсталация;

Цена и условия:
•
•
•
•
•
•

Цената важи при сключване на 12/18/24 месечен договор;
Цената важи при предплащане на месечния абонамент ;
Офертата важи за нови клиенти
Устройствата по абонаментния план се предоставят за ползване за срока на
договора и остават собственост на DCCorporation;
Всеки абонат на настоящата услуга, за периода на договора може неограничено
единствено да я надгражда;
Възможност за допълнителни телевизионни приемници с цифрова телевизия на
същия програмен план;

Месечен абонамент за първите 5 месеца на договора – 10.00лв./месец
Месечен абонамент за останалите 19 месеца от договора – 20.00лв./месец

17.91 лв/ Средна месечна цена за периода на договора.

Информация и условия за ползване на пакетна услуга:

NET20 + Телевизия 200 +HD (-50%)
* Net 20 в пакет с цифрова телевизия 200+ HD включва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кабелен интернет до 20Mbps ;
Цифрова телевизия над 200 програми с перфектно качество и звук, голямо
разнообразие от тематични жанрове;
Над 30 радиопрограми ;
Безплатно Аналогова телевизия до 40 програми;
EPG – актуално програмно съдържание ;
Функция родителски контрол ;
24 часова поддръжка;
Безплатна инсталация;
Богат избор на HD канали;

Цена и условия:
•
•
•
•
•
•

Цената важи при сключване на 12/18/24 месечен договор;
Цената важи при предплащане на месечния абонамент ;
Офертата важи за нови клиенти
Устройствата по абонаментния план се предоставят за ползване за срока на
договора и остават собственост на DCCorporation;
Всеки абонат на настоящата услуга, за периода на договора може неограничено
единствено да я надгражда;
Възможност за допълнителни телевизионни приемници с цифрова телевизия на
същия програмен план;

Месечен абонамент за първите 5 месеца на договора – 12.00лв./месец
Месечен абонамент за останалите 19 месеца от договора – 24.00лв./месец

21.50 лв/ Средна месечна цена за периода на договора.

