Mtel REMIX 200/500
Тарифи
Ако използваш Mtel REMIX 200/500, тук можеш да провериш тарифирането. Абонаментният план не важи за
нови абонати.
Елементи на тарифния план
Месечна такса
Включени минути към номера от групата Семейство и приятели
Брой номера, включени в групата Семейство и приятели
Цена на минута към групата Семейство и приятели
Цена на минута към мобилната мрежа на Мтел
Натоварена часова зона
Ненатоварена часова зона
Цена на минута към други мрежи в страната
Цена за SMS към всички мрежи в страната

Мtеl REMIX 200
9,90 лв.
200
3
0,10 лв.

Мtеl REMIX 500
15,90 лв.
500
10
0,10 лв.

0,32 лв.
0,15 лв.
0,32 лв.
0,14 лв.

0,32 лв.
0,32 лв.
0,32 лв.
0,14 лв.

Всички цени са с ДДС.

Условия











Всички цени включват ДДС.
Натоварена часова зона: понеделник-петък от 7:00 до 21:00 часа; ненатоварена часова зона:
понеделник-петък от 21:00 до 7:00 часа, събота, неделя и официални празници от 00:00 до 24:00
часа.
Услугата Семейство и приятели предоставя възможност за избор на 3 или 10 номера от
мрежата на Мтел, с които говорите на преференциални цени след изчерпване на безплатните
минути (за абонати съответно на Мtеl REMIX 200 и Mtel REMIX 500). Първите 3 или 10 въвеждания
или промени на номерата са безплатни. Всяка следваща промяна се таксува с 0,60 лв.
Безплатните минути не включват разговори към номера на услуги с добавена стойност, кратки
номера и номера, започващи с 098 86 или 098 87.
Неизползваните минути от пакета не се прехвърлят за следващ период на таксуване.
Принцип на тарифиране – първите 60 секунди са неделими, след което тарифирането е на
секунда.
Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел.
Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълен размер.
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).

Member of Telekom Austria Group

