
Ценоразпис на допълнителни услуги, предлагани от 
Кабелна телевизия RN:

Услуга Цена в лева, с включен ДДС

1. Промяна на МАС адрес (по желание на абонат):

- веднъж в месеца;

- 2 /два/ и повече пъти в месеца.

безплатно

1,20 лв при всяка промяна

2. Замяна на IP адрес с нов (по желание на абонат). 12 лв за всеки нов адрес

3. Посещение на абонат в дома му:

- по причини, зависещи от RN;

- по причини, независещи от RN или по желание на абонат;

- при забавяне над 2 /два/ часа, по причини независещи от 
RN.

 безплатно

12 лв

+ 6 лв (допълнително)

4. Инсталиране и настройване на LAN карта (предоставена от 
абонат).

6 лв

5. Инсталиране и настройване на Broadband Router 
(предоставен от абонат).

12 лв

6. Инсталиране на OS - Microsoft Windows (собственост на 
абонат) и настройване на драйвери (предоставени от 
абонат);

- с запазване на стара информация от предходна инсталация.

18 лв

+ 12 лв (допълнително)

7. Инсталиране на OS -  GNU Linux (дистрибуцията се 
предоставя от абонат) и настройване на драйвери/модули.

24 лв

8. Инсталиране на Microsoft Office, OpenOffice.org или друг 
офис пакет (предоставен от абонат). 

12 лв

9. Инсталиране на друг софтуер (предоставен от абонат):

- софтуер на CD/DVD носител или с размер над 300МВ 
(предоставен от абонат)

- софтуер под 300МВ (предоставен от абонат)

8,40 лв

4,80 лв

10. Инсталиране и конфигуриране на хардуерно устройство 
(принтер, скенер или др. - предоставено от абонат)

12 лв

Забележка: На всеки нов абонат, първоначалното настройване на компютъра се извършва безплатно. 
Ако абоната желае да ползва  Broadband Router вместо компютър – инсталирането и настройването се 
заплаща по ценоразписа за допълнителни услуги.

ВАЖНО: Всяка от услугите (10 на брой) в ценоразписа се заплаща поотделно. Ако абонат желае 
няколко от услугите, то той заплаща сумата на всяка от тях.

Цените са валидни от: 01.02.2008г.


