Standard / Basic
Описание
Телефон за вкъщи!
С новите тарифи за домашен телeфон от Мтел ползваш абонамент с ниска месечна такса и включени
минути за градски и междуградски разговори.
Избери тарифния план, който най-добре отговаря на твоите нужди:
Тарифен план BASIC
С него не заплащаш месечна такса през първите три месеца, получаваш 50 безплатни минути към всички
фиксирани национални мрежи и безплатен телефонен апарат.
Тарифен план STANDARD
Получаваш до 2000 минути за разговор към 3 номера от мобилната мрежа на Мтел, 150 минути към
всички фиксирани национални мрежи, 100 минути към международни мрежи и безплатен телефонен
апарат срещу промоционална месечната такса от 4,95 лв.

Тарифи
Mtel VOICEBOX BASIC
Промоционална месечна такса
Включени минути към национални фиксирани мрежи - 2-годишен абонамент
Включени минути към национални фиксирани мрежи - 1-годишен абонамент
Цена на минута към фиксираната мрежа на Мтел
Цена на минута към други фиксирани мрежи в страната
Цена на минута към всички мобилни мрежи в страната

Цена/минути
НОВО
0 лв.
50
30
0,01 лв.
0,05 лв.
0,32 лв.

Промоционалната месечна такса е валидна за:
 първия месец от срока на договора, при сключване на 1-годишен договор
 първите три месеца от срока на договора, при сключване на 2-годишен договор.
Месечната такса за останалия период е 4,90 лв.
M-Теl VOICEBOX STANDARD
Промоционална месечна такса

Цена/минути
4,95 лв.

Включени минути към номерата от групата Семейство и приятели

2000

Включени минути към номерата от групата Семейство и приятели

150

Включени минути към всички фиксирани мрежи в страната

150

Включени минути към САЩ, Канада, и фиксирани мрежи в Европа
Цена на минута към фиксираната мрежа на Мтел
Цена на минута към други фиксирани мрежи в страната
Цена на минута към мобилната мрежа на Мтел

100
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0,01 лв.
0,05 лв.
0,18 лв.

Цена на минута към други мобилни мрежи в страната

0,39 лв.

Промоционалната месечна такса е валидна за:
 първите три месеца от срока на договора, при сключване на 1-годишен договор
 първите шест месеца от срока на договора, при сключване на 2-годишен договор.
Месечната такса за останалия период е 9,90 лв.
Всички цени са с ДДС.

Условия






















Промоционалните условия са в сила до 31.05.2013 г.
От предложението могат да се възползват нови клиенти, както и настоящи абонати, при
условие, че до края на срока на договора им остават не повече от 3 месеца.
Посочените цени включват ДДС.
Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълен размер.
Посочените безплатни минути към номера от услугата Семейство и приятели и към фиксирани
мрежи в страната не включват изходящи разговори към номера за услуги с добавена стойност
и/или кратки номера, както и номера за данни и факс. Неизразходваните безплатни минути не се
прехвърлят за следващ месец.
Номерата от групата Семейство и приятели могат да бъдат само мобилни номера от мрежата
на Мтел и не включват кратки номера, номера на услуги с добавена стойност и номера,
започващи с 098 86 или 098 87.
Първите 3 въвеждания или промени на номерата от Семейство и приятели са безплатни. Цената
на всяко следващо въвeждане или промяна е 0,60 лв.
Цената на минута към номера 0700 и 1700 е 0,18 лв./мин. с ДДС.
Цена на устройство за достъп: 50 лв. без ДДС. Устройството не се продава и се предлага
единствено с тарифи за домашен телефон от Мтел за ползване в срока на договора.
Еднократна инсталационна такса за свързване на нов абонат към мрежата на Мтел е 9,90 лв.
Тарифен план STANDARD се предлага без такса за избор на устройство.
Тарифен план BASIC се предлага и с безплатно устройство при 2-годишен договор. Еднократната
такса за избор на устройство с абонамент за 1 година е 9,90 лв.
Първоначалният период на таксуване на разговорите към всички мрежи е 60 секунди. След това
отчитането е на всяка секунда.
Всички останали услуги, които не са посочени изрично в тарифния план, се таксуват съгласно
действащите цени на Мтел.
Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес.
Предоставеният фиксиран номер е от фиксирания номерационен план на Мтел.
Предоставеният мобилен номер не може да бъде съществуващ мобилен Мтел номер на клиент на
предплатена услуга (Прима) или на абонат на договор.
За да ползваш услугата, е необходимо твоят фиксиран телефонен апарат да поддържа тонално
набиране.
При смяна на адрес в населено място с различен код за национално избиране, фиксираният и
мобилният номер не се запазват.
Месечният кредитен лимит от 100 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС), се прилага само за
абонати на Мтел с новопридобит абонамент. При условие, че абонатът е заплатил три
последователни месечни фактури, по негово желание кредитният му лимит може да бъде
увеличен на 300 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС).
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