Троен пакет


домашен интернет



телевизия



мобилна услуга

Мтел микс смарт
25

Мтел микс
стандартен 50

Мтел микс
разширен 75

Мтел микс
разширен+ 100

Мтел микс
премиум 200

60+ канала

90+ канала

120+ канала

120+ канала

200+ канала

100 Mbps

200 Mbps

download

download

Безкрай 2XL

Безкрай 2XL

25 Mbps
download

Безкрай L

50 Mbps download 75 Mbps download

Безкрай XL

Безкрай 2XL

Mtel NOW

Mtel NOW

Mtel NOW

Mtel NOW

включени 40 канала
мобилна телевизия

включени 40 канала
мобилна телевизия

включени 40 канала
мобилна телевизия

включени 40 канала
мобилна телевизия

HBO & Cinemax

HBO

Diema Xtra
MAX HD
Play HD
MAX SD
Europe SD

29

99

лв./мес.

33

99

лв./мес.

39

99

лв./мес.

45

99

лв./мес.

59

99

лв./мес.

Условия:


















Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9,99 лв
Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на
техническа възможност и срещу такса от 19.99 лв.
Всички посочени цени са в лева и с ДДС.
Промoционалната оферта с двойно повече мобилен интернет е валидна в периода 1.08
-31.10.2016 г. при сключване на нов 2-годишен абонамент.
Промоционалните условия са валидни в рамките на 2-годиншния срок на ползване,
като след изтичането му се прилагат стандартните условия за тарифния план.
Предложението е валидно само за частни лица
Услугите се предоставят при наличие на техническа възможност.
От предложението могат да се възползват нови абонати, които нямат действащ
абонамент за услугата на съответния адрес, както и съществуващи абонати на Мтел и
Близу в последните 3 месеца от срока на текущия им абонамент.
Посочените пакети са съставени от следните тарифни планове: Мтел Mикс Смарт 25 от Мтел Нет Смарт 25 Mbps + Мтел ТВ Смарт + Мтел Безкрай L; Мтел Mикс Стандартен
50 – от Мтел Нет 50 Mbps + Мтел ТВ Стандартен + Мтел Безкрай XL; Мтел Фикс
Разширен 75 – от Мтел Нет 75 Mbps + Мтел ТВ Разширен + Мтел Безкрай 2XL; Мтел
Mикс Разширен+ 100 - от Мтел Нет 100 Mbps + Мтел ТВ Разширен+ + Мтел Безкрай
2XL, Мтел Mикс Премиум 100- от Мтел Нет 200 Mbps + Мтел ТВ Премиум + Мтел
Безкрай 2XL
Цена на минута изходящо гласово повикване към други мобилни мрежи в страната,
извън Мтел мрежата, и към номера на тарифен план с марка “bob”, след изчерпване на
включени минути минути към всички мобилни мрежи в страна – 0,30 лв.
Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата в случай на установен
нетипичен трафик по смисъла на Общи условия за взаимоотношенията между
"Мобилтел" EАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни
мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE, в това число при
недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до затрудняване на
осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на
Оператора.
Цена на мин. изходящо гласово повикване към фиксирани мрежи в страната – 0,30 лв.
Цена на 1 sms към моб. мрежи в страната и към всички международни мрежи-0,20 лв.





















След изразходване на посочения трафик на максимална скорост, скоростта на връзката
се намалява 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. Трафикът реализиран след изразходване на включения
трафик на данни за мобилен интернет на максимална скорост, не се заплаща.
Ползването на включени неограничени минути към мобилниет мрежи на Мобилтел
започва след изразходване на включените минути към всички мобилни мрежи в
страната.
Принцип на тарифиране: (а) за гласови повиквания - на всеки 60 секунди, като
минималният интервал на таксуване е 60 сек. на секунда след първите 60 сек., които са
неделими; и (б) за пренос на данни - на всеки 1 KB (1MB = 1024KB). Минималната сума
на сесия, която се начислява при тарифиране на трафика на данни за мобилен
интернет е 0.01 лв. Включените минути не включват минути към кратки номера, номера
за услуги с добавена и/или други специализирани услуги към номера от диапазон 0700,
към номера за услугата Prima4Kids ,към номера за данни и факс, изходящи WAP
повиквания.
Тарифни планове Мтел безкрай L, XL и 2XL се предлагат с тарифен план за ползване на
роуминг в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция - Mtel Europe Unlimited и/или
друг избран от потребителя роуминг тарифен план. Mtel Europe Unlimited е
допълнителен план към активирания основен роуминг тарифен план.
Месечната такса включва цена за ползване на необходимото оборудване - 1 ТВ
приемник със съответното оборудване към него и ползване на достъп до
телевизионните програми, включени в избрания ТВ пакет, Wi-Fi рутер и/или модем. WiFi рутер / HD оборудване се предоставя на нови абонати на фиксирани услуги – за нов
абонат се счита нов клиент на нов адрес –т.е адрес, на който в момента не се ползва
услугата. Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно
действащите за тях цени
Клиентът може да се абонира за до 3 допълнителни ТВ приемници за ползване на 2-ри,
3-ти и 4-ти телевизор, без обвързване срещу допълнителна месечна такса 5,99 лв. за
всеки допълнителен ТВ приемник. Клиент може да се абонира за допълнителен ТВ
приемник срещу месечна такса 2,99 лв. за 2-годишен срок на ползване при следните
условия: (а) срокът на ползване на ТВ приемник следва да съвпада със срока на
ползване на основния ТВ пакет, към който се активира; и (б) ако абонатът вече има 2годишен абонамент за Телевизия, абонатът може да активира ТВ приемник за нов 2годишен срок на ползване , който ще се прилага и за основния ТВ пакет.
ТВ пакетите, за които клиентът се е абонирал на първи (основен) телевизор се ползват
и на допълнителните телевизори само срещу таксата за допълнителен ТВ приемник за
всеки от тях. Допълнителните ТВ приемници се активират само на адреса, на който се
ползва основният ТВ приемник..Посочените интернет скорости са негарантирани и са
максимално достижимите в мрежата на Мобилтел ЕАД
Услугата Домашен Интернет предоставя неограничен интернет трафик в мрежата на
Мобилтел ЕАД
При липса на техническа възможност не се предоставя повече от един IP адрес
Пакет Мтел Микс Премиум 200 не е наличен при предоставяне на телевизия чрез
сателитна технология.
За информация - магазините на Мтел и Близу и на номер 0800 20011
Предложението за БОНУС Мтел NOW важи при сключване на нов 2-годишен абонамент
за Троен Мтел пакет: Мтел Микс Стандартен 50, Мтел Микс Разширен 75, Мтел Микс
Разширен+ 100, Мтел Микс Премиум 200. След изтичане на посочения 2-годишен срок
на абонамента месечната такса за услугата Мтел NOW е 5,99 лв./мес



Период на предложението с БОНУС Мтел NOW: 01.09 - 30.09.2016

