Общи условия на
оферта за клиенти на мобилна гласова услуга с допълнителни услуги Фиксиран интернет и Цифрова телевизия от Мтел
1.

Период на предлагане

От 24 март 2014г.
2.

Доставчик

„Мобилтел” ЕАД (Мобилтел), ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление:
1309 София, ул. „Кукуш” №1
3.

Територия

3.1.
Мтел.
3.2.
3.3.
някоя

Офертата е валидна за всички райони с покритие на фиксираната мрежа на
Информация за районите на покритие има на www.mtel.bg
Офертата не важи при липса на техническа възможност за предоставяне на
от допълнителните услуги.

4.

Описание

4.1.
Всяко дееспособно физическо лице, което клиент на мобилна телефонна услуга,
предоставяна от Мобилтел за период не по-кратък от 3 (три) месеца( независимо дали
услугата се ползва от чрез абонамент или е предплатена услуга), има право да сключи
договор за ползване на допълнителни услуги - Фиксиран интернет( Високоскоростен
оптичен интернет) или пакет от Фиксиран интернет и Цифрова телевизия срещу
заплащане на месечна абонаментна такса с включена отстъпка (преференциална
месечна абонаментна такса). За клиенти, ползващи предплатена услуга, офертата важи
при прехвърляне на ползвания номер на абонаментен план чрез индивидуален срочен
договор, за който и да е тарифен план за мобилни услуги, който се предлага от
Мобилтел. Офертата не е валидна за абонати на bob тарифни планове.
4.2.
От офертата може да се възползва и дееспособно физическо лице, което е
абонат по действащ договор за Фиксиран интернет и/или пакет от Фиксиран интернет и
Цифрова телевизия, като абонатът може да премине към условията на офертата само
при следните условия:
първоначалният срок на ползване, определен по действащия договор е изтекъл
и е станал безсрочен или до изтичането му остава най-много един месец; и
абонатът има действащ договор за мобилна телефонна услуга.
5.

Цени

5.1. Преференциална месечна абонаментна такса за допълнителните услуги*
Услуга

Месечна абонаментна
такса в лева, с ДДС

Високоскоростен интернет 30 Mbps

9,90

Високоскоростен интернет 50 Mbps

11,90

Високоскоростен интернет 30 Mbps и Цифрова ТВ пакет
Икономичен

14,90

1

Високоскоростен интернет 30 Mbps и Цифрова ТВ пакет
Стандартен
Високоскоростен интернет 30 Mbps и Цифрова ТВ пакет Разширен

23,90

Високоскоростен интернет 50 Mbps и Цифрова ТВ пакет
Икономичен
Високоскоростен интернет 50 Mbps и Цифрова ТВ пакет
Стандартен
Високоскоростен интернет 50 Mbps и Цифрова ТВ пакет Разширен

16,90

Допълнителен цифров приемник (медиен център)

3,20

27,90

24,90
28,90

* Основанието за ползване на преференциална месечна абонаментна такса отпада при
прекратяване на ползването на мобилната телефонна услуга
5.2. Цена на мобилната телефонна услуга
Цената на мобилната телефонна услуга за настоящи абонати по договор, към която се
активират допълнителните услуги, се определя съгласно действащия договор на
абоната. Цената на мобилната телефонна услуга за настоящи клиенти на предплатени
услуги, които преминават към абонаментен план, се определя съгласно сключения от
клиента нов индивидуален срочен договор. При сключване на договор за
допълнителните услуги абонатът има право да промени ползвания от него тарифен план
за мобилна телефонна услуга и да избере друг от действащия ценоразпис на Мобилтел
ЕАД.
6.

Срок на ползване

6.1.1. Допълнителните услуги се активират въз основа на договор с първоначален срок
на ползване 2 години.
6.1.2. Срокът на ползване по действащия договор на абоната за мобилна телефонна
услуга (въз основа на който се ползват условията на офертата) не се променя. Срокът
на ползване на мобилната телефонна услуга за настоящи клиенти на предплатени
услуги, които преминават към абонаментен план, се определя съгласно сключения от
клиента нов индивидуален срочен договор.
6.1.3. Посочените преференциални месечни абонаментни такси за Фиксиран интернет,
за пакети Фиксиран интернет и Цифрова телевизия са валидни до изтичане на срока на
ползване по т.6.1.1 или до прекратяване на договора за мобилната телефонна услуга,
което от двете събития настъпи първо.
6.1.4. След изтичането на посочения в предходната точка срок или съответно след
прекратяването на мобилната телефонна услуга за услугите Фиксиран интернет и
Цифрова телевизия се прилагат стандартните цени и условия за съответната услуга.
6.1.5. За мобилната телефонна услуга и за допълнителните услуги, които се ползват
при условията на тази офертата се издава обща фактура
7.

Допълнителни условия

7.1.
Тези Общи условия са в сила от 24.03.2014 г. като от тази дата са достъпни на
интернет страницата на Мобилтел – www.mtel.bg
7.2.
Мобилтел има право да променя настоящите Общи условия, като промяната
влиза в сила от датата на публикуването й на посочената интернет страница.
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