
   
Member of A1 Group 

Прима ваканция+ 

С Прима ваканция+ при активиране на картата получаваш: 

 30 минути към 50 определени страни 

 1500 MB мобилен интернет 

Препоръчителна цена на пакета: 6 лв. 

 Трио SIM 48k – Стандартна, Микро и Нано SIM карти в една опаковка. Сам 

избираш подходящия вариант за твоето устройство. 

  

 Първоначални бонуси при активиране (валидни 10 дни от активирането):  

o 30 минути към 50 определени страни 

o 1500 MB мобилен интернет 

 Първоначалните бонуси влизат в сила до 2 часа от активирането на 

Прима картата (след SMS нотификация). 

Преференциални цени: 

 0,18 лв./мин. към фиксираните мрежи в 50 страни 

 0,38 лв./мин. към мобилните мрежи в 50 страни 

 0,28 лева за брой SMS към мрежите в 50 страни 

 0,28 лева/MB мобилен интернет 

 

Определени страни с преференциални условия: 

Русия Украйна 

Турция Сърбия 

Казахстан Беларус 

Израел Ирак 

Македония Молдова 

Сирия Иран 

Филипини Кувейт 

Ирландия Исландия 

Италия Великобритания 

Хърватия Полша 
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Чехия Румъния 

Португалия Грузия 

Дания Испания 

Норвегия Кипър 

Гърция Холандия 

Унгария Естония 

Швеция Саудитска Арабия 

Белгия Литва 

Австрия Швейцария 

САЩ Канада 

Латвия Финландия 

Германия Франция 

Босна и Херцеговина Словакия 

Словения Черна гора 

Азербайджан България 

 Включените минути, както и преференциални цени, не важат към кратки 

номера, в роуминг и към номера за услуги с добавена стойност. 

 Тарифирането на всички разговори е на минута - всяка започнала минута 

се таксува като цяла минута. Начин на таксуване на мобилния интернет 

– на 20 KB. 

 Всички останали услуги се тарифират съгласно ТП Прима класик. 

 Всички цени са с ДДС. 

 За повече информация *88 или посети магазин на Мтел. 

 За да ползвате услугата международен роуминг, е необходимо да смените 

тарифния си план към Прима Стандарт или Прима Парти. Смяната на 

тарифен план е безплатна и можете да я направите чрез автоматичното 

меню на *88. 
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Допълнителни пакети:  

 

Включено в пакета Валидност 
Цена на 

пакета 

Текст за активиране с 

SMS на номер 1730 

50 минути към мрежите в 

определените страни 
10 дни 9,99 лв. VS1 

150 минути към мрежите в 

определените страни 
30 дни 29,99 лв. VS2 

2000 МВ мобилен интернет 10 дни 9,99 лв. DS1 

5000 МВ мобилен интернет 30 дни 29,99 лв. DS2 

50 минути към мрежите в 

определените страни 

2000 МВ мобилен интернет 

30 дни 24,99 лв. CS1 

 

 Допълнителните пакети се активират през Мтел меню с набиране на 

*123#; с безплатен SMS до 1730 с текст включения трафик; или на mtel.bg. 

 Стойността на допълнителния пакет се приспада от наличната сума в 

предплатената карта. 

 За повече информация *88 

 

 

 


