Формуляр за регистрация на потребител на RUNet от СО
Трите имена: ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Потребителско име:

so_ _ _ _ _ _
/факултетен номер/

Адрес (СО№.стая):

Парола (6-32 знака):
Мобилен телефон:

E-mail за контакт: s_ _ _ _ _ _@stud.uni-ruse.bg
/факултетен номер/

Услуга (месечен достъп до RUNet):

□ 10 лв. (кабел, 20 Mbit/s); □ 20 лв. (рутер, 40 Mbit/s)

Регистрация: 1.111-14 (Ректорат, приземен етаж)

Плащане на такса: Каса (Ректорат, ет. 2, ст. 332)

Декларирам, че съм запознат с „Правилник за реда и използването на университетската компютърна мрежа през
мрежата в студентските общежития“ (http://radman.uni-ruse.bg/pravilnik.html) и ще го спазвам.
Дата: ………………………………………

Подпис: ………………………………………

Контакти и информация:

082585131, 082524871

Потребителски портал:

http://radman.uni-ruse.bg

0882895147, 0882 895 043

so.support@uni-ruse.bg

skype: so.support
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