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Mtel FIT 
 

Тарифи 

 
Ако използваш Mtel FIT, тук можеш да провериш тарифирането. Абонаментният план не важи за нови 

абонати. 

 

  Mtel FIT  S M L XL   

  Месечна такса 20 лв. 30 лв. 50 лв. 80 лв.   

  FIT Премия  30 лв. 50 лв. 90 лв. 160 лв.   

  Цена на минута към всички мрежи в страната 0,36 лв.   

  Цена на минута към групата Семейство и приятели 0,05 лв.   

  Брой номера, включени в групата Семейство и приятели 6   

  Цена на SMS към всички мрежи в страната 0,18 лв.   

  Цена на MB мобилен интернет 0,28 лв.   

 

Всички цени включват ДДС. 

 

 

Условия 

 
 Цена за 1 бр. ММS към всички мрежи – 0,48 лв. Цена на минута видеоразговор в страната – 0,58 лв. 

 Посочените в таблицата цени са валидни в рамките на FIT премията и извън нея. 

 Цените включват ДДС. 

 FIT премията представлява сума, с която абонатът разполага всеки месец и може да използва за 

трафик на данни и факс, мобилен интернет и WAP в мрежата на М-Тел, обаждания към *88, 

международни и национални гласови и видео разговори, SMS и MMS.  

 FIT премията не се отнася за разговори и мобилен интернет в роуминг, използване на услуги с 

добавена стойност и други специализирани услуги, Musicall, Mtel , мобилния портал за забавления, 

зареждане на Прима чрез SMS , зареждане на Disney Magic Box карти, други допълнителни такси и 

услуги, лизингови вноски. 

 Стойността на неизразходваната FIT премия от текущия период на таксуване не се прехвърля 

за следващия. 

 Групата сСемейство и приятели предоставя възможност за разговори на по-ниски цени с избрани 

от клиента номера от мрежата на Мтел. Кратки номера, номера на услуги с добавена стойност 

и номера, започващи с 098 86 или 09, не могат да бъдат избирани. 

 Първите 6 въвеждания или промени на номера от групата Семейство и приятели са безплатни. 

Всяка следваща промяна се таксува с 0,60 лв. 

 Номерата от Семейство и приятели могат да бъдат въвеждани или променяни през 

автоматичното гласово меню на *88. Всеки номер от услугата може да бъде променян веднъж 

месечно, като промяната влиза в сила веднага. 

 За международни повиквания и видеоразговори са валидни стандартните цени за обаждания в 

чужбина за абонати по договор. 

 Трафикът на данни и факс през CSD се таксува според цените на тарифен план M-Office. 

 Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел. 

 Предложенията са валидни с договор за 12 или 24 месеца. 

 Методи на тарифиране: разговори и видеоразговори – на секунда, след първите 60 секунди, които 

са неделими, мобилен интернет и WAP – на 1 KB. 

 Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълен размер. 

http://www.mtel.bg/mtel-fit-arhiv
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 Месечният кредитен лимит от 100 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС), се прилага само за 

абонати на Мтел с новопридобита SIM карта. При условие че абонатът е заплатил три 

последователни месечни фактури, по негово желание кредитният му лимит може да бъде 

увеличен на 300 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС). 

 За повече информация – *88 и магазините на Мтел, Технополис, Хенди, Моби, МСвят и МПорт. 

 


