
 

 
 

R lanza, para os/as amantes do 
entretemento, a súa nova oferta de 
contidos, que combina o acceso a 
Netflix e 10 GB adicionais; e este 

Nadal, un mes de regalo para os/as 
clientes/as de R 

 
 

• Esta proposta comercial, denominada “Netflix Fan”, inclúe a 
opción de subscrición a Netflix e 10 gigas extra ao mes en 
calquera liña móbil. 

 
• Este Nadal, os/as clientes/as de R disfrutarán dun mes de 

regalo de Netflix Fan 
 

• Os/as clientes podrán contratar o novo Combo Sen Fin con Netflix, 
que inclúe máis velocidade en Internet (500 megas), móbil con 
chamadas e gigas ilimitados, TV Ocio con deco 4k, Netflix HD e fixo 
con chamadas. 

 
 
Xoves, 10 de decembro de 2020.- R lanza Netflix Fan e completa a grande 
oferta de TV para os/as seus/súas clientes/as con esta proposta, que inclúe acceso 
ao servizo de Netflix e 10 gigas para utilizar en calquera das liñas de móbilR que 
teñan ou unha SIM de datos, para non consumir os da tarifa móbil. Ademais, os/as 
clientes/as de R poden desfrutar dun mes de regalo de Netflix Fan con tan só 
activalo na web de clientes. 
 
 



 
 
 
Por outra banda, os/as clientes/as poderán contratar tamén o novo Combo Sen fin 
con Netflix, que inclúe máis velocidade en internet (500 megas), móbil con chamadas 
e gigas ilimitados, Tv Ocio con deco 4K, fijo con chamadas e a versión Netflix HD que 
permite acceder a Netflix en dúas pantallas de forma simultánea. 
 
Desta maneira, os/as clientes/as de banda ancha de R poderán gozar do amplo 
abanico de contidos de entretemento que ofrece a plataforma Netflix (series, 
películas, documentais e títulos infantís) dende calquera dispositivo.  
 
Ademais, coa TV de R e o seu deco Android 4K, para ver Netflix só hai que premer 
o botón da plataforma no mando a distancia. 
 
  
 
 
  

 
 
 
 



En palabras de José Miguel García, conselleiro delegado de R e do Grupo Euskaltel: 
“Este acordo é moi importante para os/as nosos/as clientes/as. Este lanzamento 
supón un paso en firme na aposta de R por ofrecer uns contidos Premium TV cheos 
de emoción e de calidade, da man dunha das compañías líderes de entretemento no 
mundo”. 
 
“O respecto ao/á consumidor/a e ás súas necesidades é o espírito desta proposta, 
polo que ofrecer contidos audiovisuais de calidade ao/á cliente/a apostando pola 
sinxeleza, a utilidade, a calidade, o aforro, a honestidade e a experiencia dixital é o 
noso labor”, asegura, Koldo Unanue, director de Márketing de R e do Grupo 
Euskaltel 
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