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Нова Прима Свят  

 

Открий свободата да говориш с близки и познати, където и да се намират по света. 

Получаваш изключително ниска цена за разговори към всички национални мрежи и още 

32 други страни. 

 

Получаваш: 

 20 минути и 20 SMS към всички национални мрежи и всички мрежи в още 32 

избрани страни. 

 1200 MB мобилен интернет. 

 0,18 лв./мин. към всички фиксирани мрежи в страната и фиксираните мрежи в още 

32 страни 

 0,38 лв./мин. към всички мобилни мрежи в страната и мобилните мрежи в още 32 

страни 

 Цена на пакет „Нова Прима Свят“ - 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 30 дни от активирането): 

 20 минути и 20 SMS към всички национални мрежи и всички мрежи в още 32 

избрани страни.  

 1200 MB мобилен интернет. 

 Първоначалните бонуси влизат в сила до 2 часа от активирането на Прима картата 

(след SMS нотификация). 

 Посочените минути не включват разговори към кратки номера и номера за услуги с 

добавена стойност. 

Ако в рамките на 30-дневния срок от активирането на картата, изразходиш първоначално 

включените бонус минути/SMS/MB, ще ползваш следните цени: 

o 0,18 лв./мин. към всички фиксирани мрежи в страната и фиксираните мрежи в още 

32 страни  

o 0,38 лв./мин. към всички мобилни мрежи в страната и мобилните мрежи в още 32 

страни  
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o 0.18 лева за брой SMS към всички национални и международни мрежи  

o 0.18 лева/MB мобилен интернет 

 Бонуси при всяко презареждане с 6 лв. или повече (валидни 30 дни от 

презареждането): 

 0,18 лв./мин. към всички фиксирани мрежи в страната и фиксираните мрежи в още 

32 страни 

 0,38 лв./мин. към всички мобилни мрежи в страната и мобилните мрежи в още 32 

страни 

 Цената на минута за разговори към всички национални фиксирани и мобилни мрежи 

в САЩ и Канада е 0.18 лв., първоначално за 30 дни от активирането на картата и за 30 

дни след всяко презареждане. 

32 страни с преференциални условия: 

- Русия, Беларус, Украйна, Казахстан, Германия, Великобритания, Гърция, Естония, Италия, 

Молдова, Турция, Белгия, Австрия, Швейцария, САЩ, Франция, Полша, Холандия, Унгария, 

Чехия, Румъния, Израел, Канада, Португалия, Кипър, Норвегия, Дания, Испания, Грузия, 

Македония, Швеция, Сърбия. 

След изтичане на 30-дневния срок на валидност на първоначалните бонуси/бонусите при 

презареждане, влизат в сила следните цени: 

- 0,18 лв./мин. към всички фиксирани мрежи в страната  

- 0,38 лв./мин. към всички мобилни мрежи в страната  

- 0.18 лева за брой SMS към всички национални и международни мрежи  

- 0.18 лева/MB мобилен интернет  

- Разговорите към избраните 32 страни, ще бъдат таксувани по стандартните тарифи за 

международни разговори за Прима клиенти (в зависимост от зоната, в която се намира 

съответната страна). 

 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 цени са с ДДС. 

 За повече информация *88 или посети магазин на Мтел. 

 


