
Налична HBO GO услуга в България за потребители, които имат високоскоростен 
достъп до Интернет или WiFi достъп. © 2013 Home Box Office, Inc. Всички права 
запазени.
HBO® и свързаните с канали и марки за услуги на Home Box Office, Inc. IPAD® и 
iPhone® са търговски марки, собственост на Apple Inc.

Какво е HBO GO?
HBO GO е онлайн видеотека, която можете 
да гледате след като се РЕГИСТРИРАТЕ чрез 
свързан с интернет компютър, смарт телефон, 
смарт телевизор или таблет. 

Какво ми трябва, за да ползвам HBO 
GO?
1.  Интернет връзка, независимо от това, кой е 

Вашият интернет доставчик 
2.  Свързано с интернет устройство: компютър, 

смарт телефон, смарт телевизор или таблет
3.  Абонамент за НВО филмов пакет към 

VIVACOM

Защо да ползвам НВО GO?
•  Тук можете да намерите всички сезони на 

любимите си НВО сериали, анимации и още
•  Всички филми са с български субтитри, а 

детските заглавия – с дублаж на български
•  Тук можете да гледате епизоди на някои 

заглавия, дори преди премиерата им по НВО

Можете да намерите повече 
информация на www.HBOGO.bg

Как да се регистрирате в HBO GO?
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Ако вече имате регистрация можете да влезете и да 
започнете да използвате HBO GO. Моля, следвайте 
инструкциите по-долу, за да влезете в профила си. Моля 
обърнете внимание: първо трябва да се регистрирате, за да 
използвате HBO GO. В случай, че не сте се регистрирали 
досега, моля изберете опцията “Регистрация” и попълнете 
всички необходими данни.

Регистрация

Стъпка 1 - Избор на доставчик
Оператор

Blizoo
Bulsatcom
VIVACOM
NET1
Telekabel

Стъпка 2 - Потребителски данни

Моля регистрирайте се, за да използвате HBO GO. За да направите това, трябва да имате подходящ НВО 
абонамент с оператор на Вашата територия. След процеса на регистрация, ще можете лесно да влезете, като 
натиснете бутона Влезте и въведете Вашето потребителско име/имейл адрес и парола, с които сте се 
регистрирали преди това. Не е нужно да се регистрирате отново, за да използвате HBO GO на други устройства. 
При използването на HBO GO на ново устройство, ще бъдете помолени да назовете устройството. Можете да 
прочетете повече за правилата за използване на устройствата в меню Помощ. Моля, свържете се с Вашия 
оператор за повече информация. В момента можете да пропуснете тази стъпка и да започнете да използвате 
HBO GO, но моля да обърнете внимание, че в този случай можете да имате достъп само до нашето свободно 
достъпно съдържание като тийзъри и промо клипове.

ВлезтеВлезте

Стъпка 2
Oт падaщото меню “Оператор”, моля,  

изберете VIVACOM

Влезте на www.HBOGO.bg и изберете  
“Регистрация” от менюто вляво

Регистрация

Стъпка 1 - Избор на доставчик
Оператор VIVACOM

Стъпка 2 - Потребителски данни

Клиентски номер

Моля регистрирайте се, за да използвате HBO GO. За да направите това, трябва да имате подходящ НВО 
абонамент с оператор на Вашата територия. След процеса на регистрация, ще можете лесно да влезете, като 
натиснете бутона Влезте и въведете Вашето потребителско име/имейл адрес и парола, с които сте се 
регистрирали преди това. Не е нужно да се регистрирате отново, за да използвате HBO GO на други устройства. 
При използването на HBO GO на ново устройство, ще бъдете помолени да назовете устройството. Можете да 
прочетете повече за правилата за използване на устройствата в меню Помощ. Моля, свържете се с Вашия 
оператор за повече информация. В момента можете да пропуснете тази стъпка и да започнете да използвате 
HBO GO, но моля да обърнете внимание, че в този случай можете да имате достъп само до нашето свободно 
достъпно съдържание като тийзъри и промо клипове.

СледващСледващ

ВлезтеВлезте

Стъпка 3
Въведете код за регистрация, 
който е клиентският Ви номер

Стъпка 1 - Избор на доставчик
е-мейл

Стъпка 2 - Потребителски данни

Потвърдете имейл адреса

За в бъдеще по всяко време Вие ще трябва да използвате същия
имейл адрес за влизане в HBO GO на всяко устройство (компютър,
мобилен телефон, таблет или Smart TV).

Въведете отново Вашия имейл адрес.

Псевдоним
Добавете псевдоним. Той ще се появи във функциите, свързани с
общностите.

Парола
В бъдеще по всяко време от всяко устройство (компютър, мобилен 
телефон, таблет или Smart TV), Вие ще трябва да използвате една
и съща парола за влизане в HBO GO. Паролата трябва да съдържа 
най-малко 6 символа.

Въведете отново парола
Въведете Вашата парола отново.

Условия за употреба
Приемам условията за ползване и правилата за поверителност.

СледващСледващ РегистрацияРегистрация

ВлезтеВлезте

Стъпка 4
Въведете и повторете е-мейл, псевдоним и парола  

по Ваш избор, натиснете “Регистрация”

Как да се регистрирам в HBO GO?

Всеки клиент на VIVACOM, с абонамент за филмов пакет 
НВО, получава достъп до онлайн услугата за видео по 
поръчка HBO GO.
Кодът за регистрация е Вашият КЛИЕНТСКИ НОМЕР.
Попитайте за този номер в магазините на VIVACOM
или на тел. 123.


