R celebra a Cyberweek:
Fibra, móbil, televisión e fixo por
só 49 €/mes durante 1 ano
•

A promoción Cyberweek, dirixida ás persoas que se pasen a R, inclúe: Fibra
300 megas, 2 liñas de móbil con gigas ilimitados, TV con deco 4K e fixo con
chamadas por só 49 euros ao mes durante 1 ano.

•

O operador galego ofrece tamén a posibilidade, a quen se pasen agora a R,
de gozar de Fibra 1 xiga polo mesmo prezo que Fibra 300 megas durante 3
meses.

•

A campaña estará dispoñible do 1 ao 8 de decembro.

Martes, 30 de novembro de 2021.- Tras dedicar a última quincena de novembro a celebrar
o Black Friday con ofertas inigualables en servizos de telecomunicacións e descontos en
produtos tecnolóxicos, R lanza agora a promoción Cyberweek, do 1 ao 8 de decembro. Unha
proposta que inclúe todos os seus servizos de telecomunicacións a prezo promocionado
durante un ano.
Desta maneira, o operador galego ofrece como promoción especial, para quen se pasen
agora a R, Fibra 300 megas, 2 liñas de móbil con xigas ilimitados e chamadas ilimitadas, e TV
con deco 4K por só 49 euros ao mes. E ademais, a posibilidade de gozar de Fibra 1 xiga polo
mesmo prezo que Fibra 300 megas durante 3 meses.

Máis xigas e máis tele
Con esta oferta próxima ás datas do Nadal, R adapta as súas propostas ás necesidades dos
consumidores que queren dispoñer de máis entretemento e de máis conversacións con amigos
e familiares. Para responder a iso, nada mellor que contar durante todo un ano con xigas
ilimitados, en dúas liñas móbiles.
Ademais, tamén poderán gozar dunha televisión de calidade co deco 4K, con máis de 100
canles temáticas infantís, de cinema, series, documentais, deportes, etc. e con funcionalidades
e servizos como Ir ao comezo, co que o usuario pode ver un programa dende o inicio, aínda
que xa empezase; rebobina, miles de contidos á carta para toda a familia, garda os
programas emitidos durante sete días para poder recuperalos e velos; ou as opcións de
procura e de gravación.

Igualmente tendrán acceso a un mundo de aplicacións como Netflix, e contarán coa
posibilidade de utilizar ata 5 dispositivos móbiles para acceder aos contidos a través do servizo
multidispositivo TV Comigo.
Desta maneira, R dá un novo paso no seu obxectivo de comercializar un produto forte, cunha
oferta de valor para todos/as os seus clientes/as, o que constitúe un dos alicerces estratéxicos
da compañía, que mantén o seu compromiso de ofrecer a mellor calidade de
telecomunicacións aos prezos máis competitivos do mercado.
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