Домашен телефон за
клиенти с намалена
трудоспособност
Описание
Мтел представя новия тарифен план за домашен телефон за абонати с намалена трудоспособност!
Срещу ниска месечна такса получаваш много безплатни минути за изходящи гласови повиквания към
всички национални фиксирани мрежи и безплатен телефонен апарат. Избираш и един Любим номер от
мрежата на Мтел и говориш с него неограничено, без да плащаш допълнителна месечна такса.

Новият тарифен план се предлага срещу поименен документ от ТЕЛК, удостоверяващ степен на
инвалидност над 71%.

Тарифи
Елементи на тарифния план
Месечна такса
Месечна такса за услугата Любим номер
Включени минути към един мобилен номер от мрежата на Мтел (Любим номер)
Включени минути към фиксирани мрежи в страната при 2-годишен абонамент
Включени минути към фиксирани мрежи в страната при 1-годишен абонамент
Цена на минута към фиксираната мрежа на Мтел
Цена на минута към други фиксирани мрежи в страната
Цена на минута към всички мобилни мрежи в страната

Цена
3 лв.
0 лв.
неограничени
100
60
0,01 лв.
0,05 лв.
0,32 лв.

Всички цени са с ДДС.

Условия









Посоченият тарифен план е предназначен за физически лица с намалена трудоспособност над
71%.
Всички цени включват ДДС.
Цена за промяна на Любим номер в рамките на един перид на таксуване: 2,90 лв. Повече за
услугата Любим номер.
Първоначалният период на таксуване на разговорите към всички мрежи е 60 секунди. След това
отчитането е на всяка секунда.
Посочените безплатни минути не включват изходящи повиквания 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), към номера за данни и факс,
изходящи WAP повиквания.
Ако безплатните минути не бъдат използвани в рамките на текущия месец, те не се
прехвърлят за следващ месец.
Устройството не се продава и се предлага единствено с тарифи за домашен телефон от Мтел за
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ползване за срока на договора.
Предложението е валидно с безплатни устройства ETS 3023, ETS 3125, FT 3110 или ED100 при
подписване на 2-годишен договор.
Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес.
Предоставеният фиксиран номер е от фиксирания номерационен план на Мтел.
Предоставеният мобилен номер не може да бъде съществуващ мобилен Мтел номер на клиент на
предплатена услуга (Прима) или на абонат на договор.
За да ползвате услугата е необходимо вашият фиксиран телефонен апарат да поддържа тонално
набиране.
При смяна на адрес в населено място с различен код за национално избиране фиксираният и



мобилният номер не се запазват.
Всички останали услуги се таксуват съгласно действащите цени на Мтел.
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