Шановний абонент!
Для Вашої зручності, ми розробили для Вас інструкцію як перевірити залишок на Вашому
рахунку, підключити послугу кредит та оплаті наших послуг через “ПриватБанк”
І. Перевірка стану рахунка та підключення кркдиту
Зайдіть в браузер Google Chrome та введіть данні в полях, позначених цифрами:

мал.1
0 - (адресний рядок) — bill2.radionet.com.ua
Після того як відкриється сторінка мал. 1 продовжіть введення інформації
1 - Ваш логін латинськими літерами
2 - Ваш пароль
та натисніть кнопку “Увійти” або “Войти”
Далі, Ви потряпляєте в свій “Персональний кабінет” (мал. 2)

мал. 2

На мал. 2 Ви побачите Вашу персональну інформацію. Якщо Ви виявили розбіжності, або
помилки просимо Вас звернутись до нашого оператора за тел. +38(067)432-32-67,
(0432)69-53-54 для внесення уточнень.
Зверніть увау на поле Договор / Договір — це номер Вашого договору, який Вам
знадобиться при оплаті.
В рядку Місячна абон. - вказана сума щомісячного платежу.
В рядку Денна абон. - вказана сума щоденного списання коштів з вашого рахунку.

мал. 3
В розділі Денежные операции / Фінансові операціїї Ви можете перглянути Ваші опати та
зняття коштів з Вашого особового рахунку.

ІІ. Оплата послуг через Приват24
Зайдіть в Ваш улюблений браузер (Google Chrome, Mozila, Opera) та введіть в адресному
рядку:
privat24.ua та натисніть Enter
У вас відкриється вікно зображене на мал. 4:

мал.4

Введіть Вашу інформацію в поля, позначені цифрами
1 - Ваш номер телефону
2 - Ваш пароль для Приват24
Далі, Вам відкриється вікно, зображене на мал.5:

мал. 5
Виберіть розділ Мої платежі і потрапите в вікно, зображене на мал. 6:

мал.6
В полі, позаченому цифрою 1 - Оберіть одержувача - введіть: назву обслуговуючої компаніі:
ПП Радіонет
— код ЄДРПОУ 32833094
ТОВ Скайстрім
— код ЄДРПОУ 40735437
ТОВ ВОК
— код ЄДРПОУ 39120326
ФОП Постановський А.В. — код ЄДРПОУ 3298105870
ФОП Черненко К.М .
— код ЄДРПОУ 2927518093
та натисніть Enter

В полі, позаченому цифрою 2 зʼявиться - Радіонет ПП Стаціонарна телефонія.
Клацаєте мишко по цьому напису та потрапляєте у вікно, зображене на мал. 7

мал. 7
В полі, позначеному цифрою 1 вводите Ваш номер договору в форматі:
Рхххх-хххх — для ПП Радіонет
Фхххх-хххх або Фхххххххх — для ФОП Черненко К.М
Ахххххххх — для ФОП Постановський А.В.
Схххххххх — для ТОВ Скайстрім
Вхххххххх — для ТОВ ВОК
де замість хххх-хххх або хххххххх — воодяться цифри вашого Договору
Просимо звернути Вашу увагу на першу літеру в номері договору — вона повинна
бути обовʼязково, та бути набрана українською мовою (або кирилицею)!
Це необхідно для автоматичного зарахування коштів на Ваш особовий рахунок
одразу після оплати.
Потім натисніть кнопку Далі (2), та введіть іншу необхідну інформацію.

