
   Data Прима 2GB за 8 дни 

 

Свободен си да сърфираш където и когато пожелаеш, във всяка точка на България. Просто вземи 

Data Прима, твоя стартов пакет за предплатен мобилен интернет - без регистрация, без договори 

или месечни такси  

 

Всички цени са с ДДС. 

 

Активация на картата 

 Постави SIM картата в мобилния си телефон или VMC стика. 

 Въведи своя 4-цифрен PIN код, който първоначално е 0000. 

 За да разбереш номера на твоята карта, изпрати безплатен SMS с текст „Nomer” на 

кратък номер 1617. С изпращането на този SMS твоята карта се активира автоматично. 

Регистрирай се безплатно и влез в Частни клиенти > Моят Мтел > Моите услуги. В 

обновеното меню можеш да проверяваш детайлно бонусите и наличността, с които 

разполагаш. 

 

 За да използваш услугата Мобилен интернет, трябва да имаш минимална наличност от 

0,30 лв. в Data Прима картата. 

 Всички цени са в лева, включват ДДС и са валидни само за мрежата на Мтел. 

 Цена на MB над предплатения трафик – 2,56 лв. 

 Начин на таксуване – на 20 KB. 

 1 МВ (Megabyte) се равнява на 1024 KB (Kilobytes) 

 

 

Стартов пакет 
Включена 

сума 

Включен 

трафик 

Валидност 

на 

включения 

трафик 

Цена 

Прима 

мобилен 

интернет 

2048 MB 

- 2048 MB 8 дни 9,90 лв. 



 

 

Допълнителна информация 

 

Начини за презареждане 

 

Всички настоящи начини за презареждане на Прима карта са валидни, освен чрез: 

 обаждане на 1011, 1013 и 1014 

 еPay Voice 

 Mtel Quick Pay 

 

 

Услуги, които не могат да се ползват от Прима мобилен интернет 

 Гласови повиквания (входящи и изходящи) 

 Видео повиквания (входящи и изходящи) 

 Гласова поща 

 Всички гласови менюта: 1011 (за зареждане и проверка на наличност и валидност); 

1012 (Семейство и приятели); 1013 и 1014 (презареждане на картата съответно на 

български език и английски език). 

 SOS-обаждане 

 MMS 

 MUSICALL 

 Пропуснати повиквания и възможни обаждания 

 Семейство и приятели 

 GPRS в роуминг 

 


