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                        Мтел трансфер  
 
 

 

O п и са н и е: 

 С възможност за прехвърляне на неизговорените минути в следващ период 

 С включен мобилен интернет с Мтел Трансфер S и М 

 Безплатни разговори в мрежата на Мтел след изчерпване на включените минути с Мтел Трансфер S и М 

 Получаваш 1 месечна такса отстъпка от тарифния план и безплатна доставка на договора при 

поръчка онлайн. 

 

 

При 2-годишен 

абонамент: 
Мтел трансфер XS Мтел трансфер S Мтел трансфер M 

Месечна такса 
  

1000лв./мес. 

  

1500лв./мес. 

  

2000лв./мес. 

Включени минути към 

всички национални 

мрежи 

120 200 500 

Допълнителни 

промоционални минути 

към всички национални 

мрежи  

60 200 500 

Мобилен интернет на 

максимална скорост 
не 400 MB 1000 MB 

Цена на минута в 

мрежата на Мтел 
0.10 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 

Цена на минута към 

всички мрежи в 

страната 

0.30 лв. 0.30 лв. 0.30 лв. 
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При 2-годишен 

абонамент: 
Мтел трансфер XS Мтел трансфер S Мтел трансфер M 

Отстъпка при поръчка 

онлайн 
Една месечна такса  Една месечна такса  Една месечна такса  

 

 

 Условия: 
 Всички цени са с включен ДДС. 

 Промоцията е валидна от 1 септември до 30 септември 2015 г. Промоционалните минути се добавят към 

стандартните минути, включени в месечната абонаментна такса. Промоционалните условия важат при 

сключване на абонамент за срок от 2 години по нов или действащ договор за услуги и се прилагат само 

в рамките на този срок. След изтичането на посочения срок се прилагат стандартните условия на 

тарифния план. 

 Стандартните условия са валидни при нов едногодишен или двугодишен абонамент за избрания 

тарифен план Мтел трансфер по нов или действащ договор за услуги.  Съществуващи абонати на 

мобилни услуги, които искат да се абонират за новите тарифни планове Мтел трансфер могат да 

направят това в рамките на последните 3 месеца от срока на текущия си абонамент. 

 Неизползваните в рамките на даден месечен таксуващ период стандартни минути се прехвърлят 

към следващия месечен период на фактуриране, като максималният брой прехвърлени минути не могат 

да са повече от тези, които са включени стандартно в месечната абонаментна такса на съответния 

тарифен план. 

 Цена на 1 SMS към национални мобилни мрежи и всички международни мрежи при Мтел трансфер: 0.20 

лв. 

 Цена на MB за мобилен интернет на максимална скорост при Мтел трансфер XS: 0.60 лв. 

 При смяна на тарифен план неизползваното потребление, включено в месечната такса (минути или MB), 

не се прехвърля. 

 Неизползваните промоционални минути и неизползваният трафик на данни за мобилен интернет на 

максимална скорост, които са включени в месечната абонаментна такса, не се прехвърлят за 

следващ месечен период на фактуриране. 

 Цената от 0 ст./мин. към мобилната мрежа на Мтел е валидна след изчерпване на включените в 

месечната такса минути към всички национални мрежи. 

 Включените в тарифните планове минути и SMS-и, както и разговорите на цена 0,00 лв./ мин. не 

включват изходящи разговори и текстови съобщения към кратки номера, номера за услуги с добавена 

стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, 

STUDIO 88, мобилния портал за забавления, номера от диапазон 0700), към номера за услугата Prima 

4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. 

 Принципът на тарифиране на националните разговори е на всеки 60 секунди, като минималният 

интервал на таксуване е 60 секунди, а на мобилния интернет – на 1 KB (1МВ = 1024КВ). Минималната 

сума на сесия, която се начислява при трафик на данни за мобилен интернет е 0.01 лв. 
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 При достигане на включения в месечната такса трафик на данни за мобилен интернет на максимална 

скорост, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps. Мобилтел 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. 

 Включеният трафик на данни за мобилен интернет на максимална скорост и цената на МВ (ако такава е 

предвидена) се отнасят само за мобилната мрежа на Мтел. 

 Тарифни планове Мтел трансфер се предлагат с роуминг тарифен план - EU Roaming Unlimited за 

входящи и изходящи гласови повиквания, изходящи SMS и мобилен интернет във всички мрежи в 

рамките на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и/или друг избран от потребителя роуминг тарифен 

план. EU Roaming Unlimited е допълнителен план към основен роуминг тарифен план. Повикванията към 

останалите дестинации, както и повиквания и кратки текстови съобщения към номера за услуги с 

добавена стойност и обаждания  към сателитни номера се тарифират съобразно основния роуминг 

тарифен план на абоната. Условията на тарифните планове за роуминг са посочени ТУК. 

 За абонати на Мтел с новопридобита SIM карта се прилага месечен кредитен лимит от 100 лв. При 

условие, че абонатът е заплатил три последователни месечни фактури, по негово желание кредитният 

лимит може да бъде увеличен на 300 лв. Кредитният лимит се прилага за текуща сметка и върху него не 

се начислява ДДС. 

 При закупуване на устройство в брой или на изплащане абонаментът винаги е за срок от 2 години. 

Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на Мтел. 

 Абонатът има право на отстъпка в размер на една месечна такса само при сключване на 2-годишен 

абонамент за тарифен план Мтел трансфер през е-Магазина на Мтел. Отстъпката важи единствено за 

клиенти, които не са се възползвали от тази промоция през последните 12 месеца. 

 Неустойка при предсрочно прекратяване на абонамент - всички стандартни месечни такси, дължими до 

изтичане на срока на абонамента. 

 За допълнителна информация - *88 и Мтел магазините. 

 
 

 

 

 

http://www.mtel.bg/rouming

