Домашен телефон
Мтел безкрай фикс
XL

Мтел безкрай фикс L Мтел безкрай фикс M

Минути към всички фиксирани
мрежи в страната

∞

∞

∞

(без ограничение)

(без ограничение)

(без ограничение)

Минути за международни
разговори в Зона 1

∞

∞

(без ограничение)

(без ограничение)

Минути към национални мобилни
мрежи

∞

Включени минути за домашен
телефон

Допълнителен промо пакет
Стандартна такса с 2 годишен
абонамент

(без ограничение)

60 мин. за
международни
разговори към мобилни
мрежи в ЕС

Включени неограничени Включени неограничени
минути към мобилната минути към любим
мрежа на Мтел
номер

1199лв./мес.
15.99 лв./мес.

899лв./мес.
11.99 лв./мес.

599лв./мес.
7.99 лв./мес.

Условия:











Срок на офертата: 01.05.2018 – 31.05.2018г.
Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9,99 лв
Промоционалните условия са валидни за нови абонати, които нямат действащ
абонамент за услугата на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на
Мтел и Близу в рамките на последните 3 месеца от срока на текущия им абонамент.
Промоционалната месечна такса се прилага през първите 24 месеца при сключване на
нов 2-год. абонамент. След изтичане на посочените срокове на валидност се
прилагат стандартни цени
Принцип на тарифиране за изходящи гласови повиквания - на всеки 60 секунди, като
минималният интервал на таксуване е 60 секунди.
Минути изходящи гласови повиквания, включени в месечната абонаментна такса, не
включват изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена
стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131, *88 и
други номера от типа “звезда”, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилни портали за
забавления), към номера 0700 и 1700, към номера за данни и факс, изходящи WAP
повиквания.
Цена на минута. изходящо гласово повикване към мобилни. мрежи в страната след
изчерпване на минутите, включени в месечна абонаментна aтакса за Мтел безкрай
фикс М и L е 0,25 лв./минута. Цената на минута към номера 0700 и 1700 е 0,18 лв. с
ДДС.
Включените допълнителни 60 мин. международни изходящи гласови повиквания са
валидни за повиквания към моб. мрежи в Австрия, Белгия, Великобритания, Германия,





Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва,
Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария,
Финландия, Франция, Нидерландия, Хърватска, Чехия и Швеция.
Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес.
Предоставеният фиксиран номер е от фиксирания номерационен план на Мтел.
За информация - магазините на Мтел и Близу и на номер 0800 200 11

