Мобилен интернет за
лаптоп и таблет
Цени:

Мобилен
Интернет

Мтел сърф XS

Мтел сърф S

Мтел сърф M

Мтел сърф L

Мтел сърф XL

700 MB

1,5 GB
+ 4,5 GB

3 GB + 6
GB

7 GB + 14
GB

30 GB
+ 30 GB

64 Kbps

64 Kbps

64 Kbps

64 Kbps

64 Kbps

6

9

Стандартен на
максимална
скорост
+ допълнителен
промоционален
на максимална
скорост
Скорост след
ограничението

90

лв./мес.

90

лв./мес.

14

90

лв./мес.

24

90

лв./мес.

34

90

лв./мес.

Условия:


Срок на промоцията: от от 02.05.2016 г. до 31.07.2016 г.



Промоционалните условия са валидни при двугодишен абонамент за плановете за мобилен
интернет Мтел сърф S, M, L и XL . След изтичане на двугодишния срок на абонамента се
прилагат стандартните условия за съответния план.



Плановете Мтел Сърф са валидни само частни клиенти и се предлагат само със SIM карта за
пренос на данни при сключване на едногодишен или двугодишен абонамент.



Месечната такса дължима за първи и последен непълен месечен период на фактуриране се
изчислява пропорционално на дните на ползване на услугата през този период. Цялото

количество включени МВ на максимално скорост се предоставят в пълен размер още от първия
месечен период, дори и същият да е непълен.


Неизползваният трафик през даден месец не може да бъде прехвърлян за следващ месец.



Цените се отнасят само за мобилен интернет в мрежата на Мтел.



Метод на отчитане на трафика за пренос на данни - на всеки 100 КВ (1MB = 1024KB). 1 MB се
равнява на 1024 KB, 1 GB се равнява на 1024 MB.



Ако искаш да използваш мобилен интернет, когато пътуваш извън страната, виж повече за
специалните роуминг тарифи за пренос на данни Mtel NET WINGS и Mtel NET AWAY.

Ако често пътуваш или пък ти се налага да ползваш интернет извън
дома си, избери план за мобилен интернет за твоя таблет или лаптоп.
Един щастлив час:
Ако си свършил мобилния си интернет на максимална скорост, ние ще ти дадем
още един астрономически час допълнително. За активация посети m.mtel.bg/surf

Екстри с мобилен интернет за компютър и таблет:

Екстра

месечна такса

Мобилен интернет 1GB* /еднократен пакет/

5.90 лв./мес.

Мобилен интернет 3GB към Facebook

2.90 лв./мес.

Мобилен интернет 3GB към Viber

2.90 лв./мес.

Мобилен интернет 10GB към YouTube, Vbox7 и
https страници

4.90 лв./мес.

Екстра

Мобилен интернет „Нощно сърфиране“ (часови
диапазон между 23:00-7:00ч.)

месечна такса

4.90 лв./мес.

*Eкстра 1 GB е валидна в рамките на един таксуващ период, след което не се
възобновява. Таксата се начислява в следващата фактура.


Всички останали Екстри за мобилен интернет са с месечен абонамент. След изчерпване
на включения трафик на максимална скорост, тя се променя на 64 Kbps.



Eкстра YouTube, Vbox7, https включва трафик на максимална скорост до всички https
страници, Vbox7 и YouTube. Трафикът до YouTube е включен в Екстрата, само ако е
през актуална версия на приложението YouTube или през: https://www.youtube.com.



Екстра Нощно сърфиране включва 20 GB мобилен интернет на максимална скорост
валидни за времето от 23:00 ч. до 7:00 ч.



Екстрите за мобилен интернет се предлагат на клиенти, които са се абонирали за
новите тарифи за мобилен интернет Мтел сърф.

