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Member of A1 Group

Мобилен
Интернет
Мобилен
интернет достъп

Мтел
сърф
2XL

Мтел
Мтел сърф
сърф XL
L

Мтел сърф M

Мтел сърф S

Мтел сърф XS

∞

∞

∞

∞

∞
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(неограничен)

(неограничен)

(неограничен)

(неограничен)

(неограничен)

(неограничен)

11 000 MB

8 000 MB

5 000 MB

1 500 MB

700 MB

38 500 MB

20 000 MB

10 000 MB

1 500 MB

1 000 MB

1 000 MB

500 MB

1 200 MB

Мобилен
интернет на
30 000 MB
максимална
скорост в
67 000 MB
тарифни планове
Мтел сърф
Обем за пренос
на данни в
роуминг в
5250 МВ
ЕС/ЕИЗ по
национални цени
за Мтел сърф

3850 МВ

Включена
Екстра сърф за
любим номер с
3000 MB
възможност за
отстъпване на
включените МВ

1 500 MB

Обем за пренос
на данни в
роуминг в
175 МВ
ЕС/ЕИЗ по
национални цени
за Екстра сърф
за любим номер

175 МВ

Общ обем
мобилен
интернет в
тарифни планове 70 000 MB
Мтел сърф с
Екстра сърф за
любим номер

40 000 MB

21 500 MB

11 000 MB

2 500 MB

МОБИЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ
Достъп до Mtel
NOW
(брой ТВ канали)

50+

50+

30+

30+

1 месечна такса

1 месечна такса

50+

Ексклузивно
спортно
съдържание в
Mtel NOW

Специална
онлайн отстъпка

1 месечна 1 месечна 1 месечна
такса
такса
такса
отстъпка при
поръчка онлайн

отстъпка при
поръчка онлайн

1 месечна такса

отстъпка при поръчка отстъпка при поръчка онлайн отстъпка при поръчка онлайн отстъпка при поръчка онлайн
онлайн
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Месечна цена за
Мтел сърф

35,99 лв. 25,99 лв. 20,99 лв.

16,99 лв.

10,99 лв.

7,99 лв.

Месечна цена за
Екстра сърф за
любим номер

1,00 лв.

1,00 лв.

1,00 лв.

1,00 лв.

1799лв./мес.

1199лв./мес.

899лв./мес.

2979лв./ме 2179лв./ме 79
17 лв./мес. 1459лв./мес.
с.
с.

1199лв./мес.

Обща месечна
цена за Мтел
сърф с Екстра
сърф за любим
номер
Месечна цена за
Мтел сърф с
Екстра сърф за
любим номер с 2годишен
абонамент при
комбинация с
друга услуга

1,00 лв.

1,00 лв.

3699лв./ме 2699лв./ме 99
21 лв./мес.
с.
с.

899лв./мес.

Условия:











Промоционалните условия на Мтел сърф M, L, XL и 2XL са валидни при сключване на нов 2годишен абонамент до 31.01.2018г.
Месечните такси при комбинация се предлагат при сключване на нов 2-годишен абонамент за
планове Мтел сърф с включена Екстра сърф за любим номер M, L, XL и 2XL, комбиниран с
нов или съществуващ абонамент за мобилна гласова услуга и/или фиксиран интернет и/или
телевизия от Мтел и blizoo, и са валидни за срока на абонамента. След изтичане на 2годишния срок на ползване, се прилагат стандартните условия на тарифния план Мтел сърф с
включена Екстра сърф за любим номер.
Тарифни планове Мтел сърф с включена Екстра сърф за любим номер XS, S, M, L, XL и 2XL
се предлагат с 1-годишен и 2-годишен абонамент.
Стандартните тарифни планове Мтел сърф XS, S, M, L, XL и 2XL се предлагат с 1-годишен
абонамент.
Екстра сърф за любим номер е допълнителен пакет, който включва трафик на данни за
мобилен интернет на максимална скорост и се добавя към тарифни планове Мтел сърф XS, S,
M, L, XL и 2XL. Включените МВ от Екстра сърф за любим номер могат да бъдат използвани
към основния тарифен план или отстъпени на друг мобилен номер по договор с Мтел (без
номера на bob тарифен план и на Прима карти).
Абонатът има право на една безплатна промяна на Любимия номер в рамките на един пълен
или непълен месечен период на фактуриране. Цената на всяка следваща промяна е 1,00 лв.
Услугата „международен роуминг“ е достъпна само с тарифни планове Мтел сърф XL и 2XL.
Към тарифни планове Мтел сърф автоматично се активират следните допълнителни пакети, за
които се подписва отделно приложение: Екстра 100 МВ за 1,00 лв. ( за Мтел сърф XS, S, M и
L; до 5 броя на месец) и Екстра 500 МВ за 1,00 лв. (за Мтел сърф XL и 2XL до 5 броя на
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месец), която ще се активира при изчерпване на включения в тарифния план интернет трафик
на максимална скорост. В рамките на един месечен период на фактуриране абонатът може да
ползва до 5 броя от посочената Екстра, като валидността им е до края на отчетния период на
клиента. Екстрата ще се подновява всеки месец докато клиентът не я деактивира. Тя може да
бъде деактивирана от абоната по всяко време тук.
Операторът предоставя 100% отстъпка от месечната абонаментна такса за Mtel NOW (Mtel
NOW Mini с включени 30+ канала, с месечна абонаментна такса от 5,99 лв. за Мтел сърф S и
M и Mtel NOW Standard с включени 50+ канала, с месечна абонаментна такса от 9,98 лв. за
Мтел сърф L, XL и 2XL), която се прилага в рамките на срока на абонамента, след което се
прилагат стандартните условия на активираната услуга Mtel Now.
В пакет Mtel NOW Mini с 30+ канала е включен спортен канал Mtel Sport 1. В пакет Mtel
NOW Standard с 50+ канала са включени спортни канали Mtel Sport 1, Mtel Sport 2 и Mtel
EDGE Sport.
След изчерпване на трафика на максимална скорост в тарифни планове Мтел сърф с включена
Екстра сърф за любим номер, скоростта за пренос на данни се намалява на 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. След достигане на
максималното включено потребление за мобилен интернет в роуминг, скоростта не се
намалява и започват да се прилагат цените на избрания от абоната роуминг тарифен план.
Трафикът на данни за мобилен интернет, включен в тарифните планове Мтел сърф осигурява
достъп до 4G мрежата на Мобилтел.
Месечната такса дължима за първи и последен непълен месечен период на фактуриране се
изчислява пропорционално на дните на ползване на услугата през този период. Цялото
количество включени МВ на максимално скорост се предоставят в пълен размер още от
първия месечен период, дори и същият да е непълен.
Неизползваният трафик през даден месец не може да бъде прехвърлян за следващ месец.
Цените се отнасят само за мобилен интернет в мрежата на Мтел.
Метод на отчитане на трафика за пренос на данни - на всеки 100 КВ (1MB = 1024KB). 1 MB се
равнява на 1024 KB, 1 GB се равнява на 1024 MB.
Неустойка за предсрочно прекратяване на абонаментен план Мтел сърф: оставащите
стандартни месечни такси без ДДС до изтичане на срока на абонамента, но не повече от три
такива, както и част от стойността на отстъпките от абонаментните планове и от пазарните
цени на крайните устройства, съответстваща на оставащия срок на абонамента.
При деактивация на Екстра сърф за любим номер, неустойка не се дължи.
Тарифни планове Мтел сърф са предназначени за абонати – физически лица и бизнес абонати
(SOHO/ VSE).
Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на Мтел. Виж
условията тук.

