Цени в лева с ДДС
Елементи на ТП Мтел трансфер
XS
S
M
L
XL
9.90 14.90 24.90
39.90
99.90
Стандартна
Промоционална такса
Месечна абонаментна
при договор за 2 г.
такса
29,93****
39.96****
(05.11.2014 г. до
16.11.2014 )
Минути изходящи
Стандартни условия
100
200
300
600
Неограничени*
повиквания към
национални мрежи,
Допълни минути при
50
100
300
1200
включени в месечната
договор за 2 г.***
такса
Минути към мобилната мрежа на Мобилтел и
национални фиксирани мрежи, след изчерпване на
100
националните минутите, включени в месечната такса
Цена на минута изх. повикване към мобилната мрежа
на Мтел (вкл. „bob”) и национални фикс. мрежи, след
0.34
0
0
0
0
изчерпване на минутите, включени в месечната такса
Стандартен при договор
500
1 000
10 000 MB**
за 1 г.
MB**
MB**
Включен месечен трафик Стандартен при договор
150
750
1 500
10 000 MB
на данни на максимална
за 2 г.
MB
MB
MB
скорост
Допълнителен трафик,
100
75
750
3000 MB
при договор за 2 г.***
МВ
MB
MB
Цена на минута изх. повикване към други мобилни
мрежи в страната, след изчерпване на минутите,
0.34 0.34
0.34
0.34
0
включени в месечната такса
Цена на 1 SMS в страната
0.14 0.14
0.14
0.14
0.14
При стандартни условия
0.60 0.60
при договор за 1 г.
При стандартни условия
Цена на MB след
при договор за 2 г.
изчерпване на трафика,
При специалното
включен в пакета
предложение за мобилен
интернет, валидно при
договор за 2 г.
* Мтел има право да спре достъпа на клиента до мрежата в случай
на установено недобросъвестно потребление от страна на
клиента като под “Недобросъвестно потребление” се разбира всяко
потребление, което е над 5000 минути на месец и което може да
доведе до затрудняване на осъществяване на повиквания от
страна на останалите потребители на мрежите на Мтел.
** След изразходване на посочения трафик на максимална скорост,
скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps. Мтел има право да
въведе допълнително ограничение по отношение на скоростта, в
случай, че бъде надвишено разумното потребление, като за такова
се приема потребление превишаващо с 30 или повече % включените
МB на максимално достижима скорост.
*** Допълнителните минути и трафик на данни се добавят към
стандартните минути и трафик на данни на максимална скорост,
включени в месечната абонаментна такса, Допълнителните
минути и трафик са валидни при Срок на ползване от 24 месеца.
След изтичане на посочения Срок на ползване се прилагат
стандартните условия на тарифния план. В случай, че в т. 5.2 от
анекса бъде определен едногодишен Срок на ползване, се прилагат
стандартните условия на тарифните планове.
****От 05.11.2014 г. до 16.11.2014 г. се прилагат допълнителни
промоционални условия за тарифни планове Трансфер L и XL –
отстъпки в месечните такси, съответно в размер на 25% и
60%, при сключване на договор за две години.
1. Принцип на тарифиране - таксуването на разговорите към всички
национални мрежи е на всеки 60 секунди. Минималният интервал
на таксуване е 60 секунди. (60/60)
2. Принципът на тарифиране на пренос на данни (мобилен
интернет) е на всеки килобайт (KB). (1MB = 1024KB). Минималната

сума на сесия, която се начислява при тарифиране на трафика на
данни е 0.01 лв.
3. Предложението е валидно за нови клиенти при сключване на
договор за срок от 12 или 24 месеца.
4. Настоящи Мтел клиенти могат да се възползват от новите тарифни
планове Мтел трансфер, съгласно правилата за преподписване на
ДД.
5. Размерът на неустойката при прекратяване на договора за услуги
е в размер на месечните такси до края на договора.
6. Минутите изходящи гласови повиквания и цената от 0 ст. към Мтел
и национални фиксирани номера, включени в месечната
абонаментна такса, не включват изходящи повиквания към кратки
номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други
специализирани услуги (включително към номера 131 и *88,
Musicall, Mtel+, STUDIO 88, Vodafone Live!, Prima 4Kids), към
номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.
7. Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени
на Мтел.
8. Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно,

съобразно избрания от абоната пакет услуги. Мобилтел предоставя
отстъпка от месечната абонаментна такса, дължима за първия
месечен таксуващ период, когато този период е непълен.

Валидност от/до: 11.09.2014 до 16.11.2014.

