
*** За нови клиенти 

Добре дошли в света на OnTV ! 

Приложение за твоя SMART телевизор. 
Можеш да пускаш, спираш, превърташ любимите си предавания. 
Използвай само едно дистанционно - това на твоя телевизор. 

Без посещение на техник и без допълнителни кабели, инсталирай сам! 

1.Влезте в магазина за приложения на Вашият SMART телевизор. 

2. Напишете в търсачката On TV и открийте приложението.  

3. Инсталирайте го. 

4. При отваряне на приложението се зарежда демо версия , с ограничен брой канали . За 
да ползвате пълния пакет програми е нужно да посетите обслужващ офис на 
DCCorporation или попълните и изпратите формата: „Заявка за активиране на OnTV”. 

5. Която и опция да изберете , за да получите пълния пакет канали , ще е нужно да ни 
предоставите MAC адреса (ID) на вашия телевизор. Когато сте в апликацията On TV и 
гледате, който и да е канал, натиснете бутона Back, ( ) който ще Ви върне обратно в 
главното меню на приложението. 

Изберете със стрелката надясно четвъртото квадратче, с наименование ПРОФИЛ. 
 

МАС адреса (ID) е изписан в горния ляв ъгъл на екрана. 

6. Впишете го внимателно в „Заявка за активиране на OnTV” или го подгответе, за да го 
предоставите на нашите служители. 

7. Ако сте избрали варианта, да направите заявката си online , след като попълните 
„Заявка за активиране на OnTV” трябва да я изпратите сканирана на ontvapp@dcc.bg 

8. След обработка на заявката ще получите e-mail с договор с абонатен номер, който 
също трябва да върнете подписан. 

9. За завършване процеса на активация е необходимо да заплатите услугата. Плащането 
посредстом нанесения в договора абонатен номер може да направите, в наш обслужващ 
офис , в офисите на Epay, Easy pay или чрез банков превод. Обръщаме внимание, че ако 
направите плащане, чрез банков превод, то може да се забави до няколко дни. 

10. Веднага след отразяване на плащането , ще получите пълен пакет канали. 

11. Ако желаете да включите повече от един SMART телевизор, ще е нужно да попълните и 
техните МАС адреси (ID) и да заплатите допълнителна такса спрямо броя им, към 
основния абонамен. 

 
 
 

За допълнителна помощ може да се свържете с нас денонощно на телефон 
070019933 или в CHAT канала на www.dcc.bg. Приятно гледане !
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