
 Домашен интернет 30 Mbps и 

Интерактивна телевизия  

Описание: 

С пакет домашен интернет и интерактивна телевизия от Мтел получаваш: 

 Високоскоростен и висококачествен интернет през оптична свързаност; 

 Максимален контрол с функционалностите: запис, времево изместване, архив, 

видеотека, напомняне и др; 

 Мултиекран – възможност за гледане на съдържание на всички устройства; 

 Безплатно HD оборудване и Wi-Fi рутер; 

 Професионалнa безплатна инсталация; 

 24/7 техническа поддръжка; 

 Бонус: 3 месеца безплатен HBO, Cinemax и HBO GO пакет* 

 

*Безплатен пакет HBO, Cinemax и HBO GO важи за първите три месеца при подписване на 2-годишен абонамент за 

Стандартен и Разширен пакет телевизия от Мтел. След изтичане на промоционалния период от 3 (три) месеца, пакета HBO 

+ Cinemax + HBO GO се спира автоматично. 

 

При 2-годишен 

абонамент: 

Домашен интернет 

30 Mbps + 

Икономичен ТВ 

пакет 

Домашен 

интернет 30 

Mbps + 

Стандартен ТВ 

пакет 

Домашен 

интернет 30 

Mbps + 

Разширен ТВ 

пакет 

Месечна такса 
  

995лв./мес.  

  

1445лв./мес.  

  

1645лв./мес.  

Стандартна месечна 

такса 
19.90 лв.  28.90 лв.  32.90 лв.  



При 2-годишен 

абонамент: 

Домашен интернет 

30 Mbps + 

Икономичен ТВ 

пакет 

Домашен 

интернет 30 

Mbps + 

Стандартен ТВ 

пакет 

Домашен 

интернет 30 

Mbps + 

Разширен ТВ 

пакет 

Брой канали включени 

в пакета 

55+ канала 105+ канала 
155+ 

канала 

Включени HD канали 5 15 31 

Максимална скорост на 

download BG и 

международен 

30Mbps 30 Mbps 30 Mbps 

Допълнителна отстъпка 

при поръчка онлайн 
1 месечна такса 

1 месечна 

такса 

1 месечна 

такса 

Условия: 

 Всички посочени цени са в лева с ДДС.

 Промоционалната отстъпка важи за първите 12 месеца при сключване на 2-год.

абонамент за Домашен интернет и Интерактивна телевизия в периода 02.02.2015 -

30.09.2015 г., след което се прилагат стандартните цени.

 От офертата могат да се възползват само нови абонати на Мтел и настоящи, които са с

изтекъл или в последните 3 месеца от срочния си договор.

 Wi-Fi рутер се предоставя безплатно за срока на ползване на услугата на нови абонати

на фиксирани услуги от Мтел. За нов абонат се счита нов клиент на нов адрес (на

който в момента не се използва услуга).

 Услугата се предоставя с устройство медиен център, безплатно за срока на договора.

Клиентът може да се абонира за до 3 допълнителни медийни центрове за ползване на
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http://www.mtel.bg/kanali-i-ceni
http://www.mtel.bg/kanali-i-ceni


2-ри, 3-ти и 4-ти телевизор срещу допълнителна месечна такса 4,90 лв. без 

обвързване. 

 Допълнителните медийни центрове се активират само и единствено на адреса, на който 

се ползва основния. 

 Посочените скорости са негарантирани и максимално достижими в мрежата. 

 Високоскоростен интернет 100 Mbps се предоставя при наличие на техническа 

възможност. 

 Услугата предоставя неограничен интернет трафик в мрежата. 

 При липса на техническа възможност не се предоставя повече от един IP адрес. 

 В случаите, когато технологичното решение на мрежата изисква устройство за 

ползване на услугата, то се предоставя безплатно за срока на ползване. Цената на 

устройството е 100 лв., като то не се продава отделно, без абонамент за услугата. 

 ТВ пакетите, за които клиентът се е абонирал на първи (основен) телевизор се ползват 

и на допълнителните телевизори само срещу таксата за допълнителен медиен център 

за всеки от тях. 

 Допълнителен пакет за Цифрова телевизия (Премиум HD, HD Sport, HBO & Cinemax и 

др.) не може да се ползва самостоятелно, а само към абонамент за основен пакет 

(Икономичен, Стандартен или Разширен). Абонаментът за Допълнителен пакет е 

необвързващ. 

 Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес. 

Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на 

техническа възможност и срещу такса от 19,90 лв. 

 Еднократна такса за активация: за нови клиенти - 9,90 лв.; за клиенти на мобилна 

гласова услуга от М-тел - 4,95 лв. 

 Пълните условия са на mtel.bg, 0800 20 011и в магазините на Мтел, Хенди и 

Технополис. 

 

Безплатен тест: 

Уверете се в качеството на нашите интерактивна телевизия и интернет. Тествайте 
безплатно един месец.  

Сега всеки нов абонат на интерактивна телевизия и домашен интернет от Мтел може да се 
възползва от 30 дни безплатен тест на услугата. Ако не сте доволни, в рамките на този 
период, можете да прекратите договора си без неустойки.  
 
 


