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ОПИСАНИЕ 

 

От 01.12.2016 г. активирай Универсална Прима с късмет и може да 

спечелиш: 

 Един от 300 000 лотарийни билета на Националната лотария на стойност 2лв.  

или 

 Един от 20 000 нови стартови пакета Универсална прима 

И още: 

 100 национални минути 

 100 минути към Мтел мобилни номера 

 1000 MB мобилен интернет 

 1 лв. първоначално заредена сума 

 Активирана услуга Musicall безплатно за 30 дни 

А когато имаш нужда от още минути, SMS или МВ, можеш да активираш Прима 

Допълнителни пакети по твой избор!  

УСЛОВИЯ 

При активиране на стартов пакет Универсална Прима до 31.03.2018г. 

включително, получаваш следните бонуси: 

 100 национални минути 

 100 минути към Мтел мобилни номера 

 1000 MB мобилен интернет 

 1 лв. първоначално заредена сума 

 Aктивирана услуга Musicall безплатно за 30 дни 

 

 Условия на оферта Универсална Прима с късмет  

 
1. Описание на оферта Универсална Прима с късмет  
1.1. Продуктът Универсална Прима с късмет се предлага, при описаните тук условия, 

от „МОБИЛТЕЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, 

ул.”Кукуш” №1 (“Мобилтел”).  

1.2. Продуктът представлява стартов пакет Универсална Прима на цена 6,00 (шест) 

лева с включен ДДС, съдържащ скреч карта, с която може да бъде спечелена една от 

посочените по-долу награди.  

1.3. Условията за ползване на Универсална Прима са описани на опаковката на пакета 

и на специализирана секция в страницата на Мобилтел – www.mtel.bg, която е 

достъпна тук.  

1.4. От офертата могат да се възползват дееспособни физически лица.  

https://www.mtel.bg/prima-dopalnitelni-minuti-i-sms
https://www.mtel.bg/prima-dopalnitelni-minuti-i-sms


 

Member of Telekom Austria   Group 

 

 

 

2. (Изм. в сила от 26.04.2017г.) Период на предлагане на Прима с късмет:  

 

2.1. От 01.12.2016 г. до изчерпване на количествата, но не по-късно от 14.05.2017 г. 

След тази дата офертата не е валидна.  

2.2. В случай, че след 14.05.2017 г. продуктът Универсална Прима с късмет все още 

е наличен и се предлага в търговската мрежа, купувачът на този продукт ще може да 

използва стартовият пакет Универсална Прима, като няма да има право да се 

възползва от възможността за получаване на посочените по-долу награди.  

3. Територия и търговски обекти  
 

Универсална Прима с късмет се предлага на територията на България в магазините 

на Мобилтел и в магазини от партньорската мрежа на Мтел.  

4. Награди и получаване  
 

4.1. След проверка на скреч картата, която се съдържа в Прима с късмет има 

възможност за получаване на една от следните награди:  

 билет за моментните лотарийни игри Национална лотария (Моментни игри) 

на стойност 2 лв.;  

 стартов пакет Универсална Прима на стойност 6 лв.  

 

4.2. Проверката на скреч картата се извършва чрез изтриване на скреч полето.  

4.2.1. Ако след изтриване на полето се открие надпис „Печелиш билет на 

„Национална лотария“ на стойност 2 лв. ” или „Печелиш нов стартов пакет 

Универсална Прима“ притежателят на съответната карта има право да получи 

посочената награда.  

4.2.2. Ако се открие надпис „Този път не печелиш награда, но винаги печелиш с 

Прима, защото общуваш свободно с всички!“ притежателят на карата не получава 

награда.  

4.3. (Изм. в сила от 26.04.2017г.) Съответната награда може да бъде получена във 

всеки магазин на Мобилтел или в магазин от партньорската мрежа, обозначен със 

стикер с надпис: „Тук можеш да получиш наградата си от кампанията Универсална 

Прима с късмет“ в срок до 14.05.2017 г.  

4.4. Наградите не могат да бъдат получени след изтичане на посочения в предходната 

точка срок. Лотариен билет на Национална лотария не може да бъде получен от 

непълнолетно лице. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им 

равностойност.  

4.5. За да получи наградата си, съответното лице трябва да представи печелившата 

скреч карта, а когато наградата е лотариен билет на Национална лотария и лична 

карта, за удостоверяване на възрастта на получателя.  

4.6. Мобилтел не отговаря за играта с лотарийни билети от Национална лотария, в 

това число за разпределението на печалбите от нея. Организатор на Национална 

лотария е „Ню геймс” АД и информация за нея е налице на страницата: 

https://7777.bg/.  

5. Допълнителни разпоредби  
5.1. Тези условия са в сила от 01.12.2016 г. и са публикувани на www.mtel.bg.  

 

 

http://www.mtel.bg/
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5.2. Мобилтел има право по всяко време да изменя и допълва настоящите условия. 

Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на 

интернет страницата www.mtel.bg.  

5.3. Кратко описание на условията се съдържа в пакета Универсална Прима с късмет. 

Със закупуването на Универсална Прима с късмет се счита, че съответният Участник 

е запознат и е приел условията.  

5.4. Информация във връзка с Промоционалната кампания може да бъде получена на 

www.mtel.bg, телефонен номер *88, в магазините Мтел и партньорската мрежа.  

5.5. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите 

Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им 

на интернет страницата www.mtel.bg. 

Условия при активиране: 

 Валидност на минутите и МВ: 15 дни от активирането на Прима картата 

 Първоначално заредената сума от 1 лв. е валидна 90 дни от активирането на 

картата 

 Прима Универсален тарифен план 

 За да се удължи периода на валидност на минутите и МВ, картата трябва да бъде 

презаредена. 

 Включените в бонуса при активиране минути за изходящи разговори и кратки 

текстови съобщения (sms-и) не включват изходящи разговори към кратки номера, 

номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги 

(включително към номера 131, *88 и други номера от типа “звезда”, Musicall, 

Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, 

към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. 

 Всички услуги се таксуват и тарифират според условията на Прима Универсален 

тарифен план. 

 Всички цени са с ДДС. 

 За повече информация *88 или посети магазин на Мтел. 
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Универсален тарифен план 

Елементи Цена 

Минута изходящ разговор към всички 

национални мрежи 
0,39 лв./мин. 

Минута изходящ разговор към номерата от 

Семейство и приятели 
0,25 лв./мин. 

Минута изходящ разговор към един 

мобилен Мтел VIP номер 
0,25 лв./мин. 

SMS към всички национални мрежи 0,25 лв. 

MMS към всички национални мрежи 0,25 лв. 

МВ мобилен интернет в мобилната мрежа 

на Мтел 
1,54 лв./ МВ 

Методът на тарифиране на гласови услуги е на минута и всяка започнала минута се 

тарифира като цяла. 

Методът на тарифиране на мобилен интернет е на всеки 20 КВ (1MB = 1024KB). 

 Условия за презареждане:  

Универсална Прима е с активна оферта U2. 

Специални условия при презареждане с минути към всички, минути към Мтел и МВ, 

които дава оферта U2: 

Презаредена 

сума 

Такса за ползване 

на минути към 

Мтел, национални 

минути и МВ при 

всяко 

презареждане 

Минути към Мтел, 

национални минути 

и МВ при всяко 

презареждане 

Период на валидност на 

минутите към Мтел, 

националните минути и 

МВ след презареждане 

6 -9 лв. 

5.00 лв. 

100 мин. към 

мобилната мрежа на 

Мтел 

50 национални мин. 

500 MB 

Минутите влизат в сила 

до 2 часа от 

презареждането на 

Прима картата (след 

получаването на 

потвърдителен SMS ) и 

са валидни 15 дни  от 

датата на презареждане. 10 лв. или 

повече 

200 мин. към 

мобилната мрежа на 

Мтел 

100 национални мин. 

1000 MB 
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 Всички цени са с ДДС. 

 Оферта U2 е валидна от 01.09.2016 г. до 31.03.2018г. 

 Минутите към национални мрежи и към номера от мобилната мрежа на Мтел не 

включват изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена 

стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131, *88 

и други номера от типа „звезда“, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за 

забавления), към номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи 

WAP повиквания. 

 Оферта U2 е валидна при всяко презареждане на Прима картата, докато e активна 

тази оферта и докато клиентът е на Прима Универсален тарифен план. 

 Клиентите, които имат активна оферта U2, могат да се откажат от нея, като 

изпратят безплатен SMS с текст Stop u2 на номер 789. От първото презареждане 

след датата на отказ, клиентите ще спрат да заплащат такса и да получават 

минутите и МВ, съгласно условията на U2. 

 Когато Прима клиентите на Универсален тарифен план пожелаят, могат отново 

да се абонират за оферта U2, като изпратят безплатен SMS с текст U2 на номер 

789. 

 Когато клиент с активна оферта U1, изпрати SMS за активиране на оферта U2, то 

с активирането на оферта U2, оферта U1 се деактивира автоматично. В този 

случай, наличните минути от U1 остават валидни до изчерпването им или до 

изтичането на тяхната валидност. 

 В случай че, клиент на Прима Универсален тарифен план с абонамент за оферта 

U2 премине към тарифен план Прима стандарт или Прима парти, наличните 

минути и МВ от оферта U2 се губят окончателно и абонаментът за оферта U2 се 

прекратява. След преминаване обратно към Прима Универсален тарифен план, 

ако клиентът пожелае, може да си активира оферта U2 чрез изпращане на 

безплатен SMS с текст U2 на номер 789. 

 Номер 789 е достъпен само в България! 

 В случай че, в Прима картата са налице бонуси (например минути към мобилни 

Мтел номера, получени от оферта U2) и едновременно с това има активиран 

Допълнителен пакет (с минути към Мтел мобилни номера), първо се изразходват 

бонусите (бонус минутите от оферта U2) и след това се изразходва от включеното 

потребление (минути) в Допълнителния Прима пакет. Ако клиент има в Прима 

картата си налични едновременно минути към различни дестинации, приоритетът 

на изчерпане по дестинации е следният - Първо се изразходват минутите към VIP 

номер, след тях минутите към Семейство и приятели, след тях минутите към 

Мтел, след тях минутите към национални мрежи. 

 Всички настоящи клиенти на Универсален тарифен план могат да си активират 

оферта U2 като изпратят безплатен SMS с текст U2 на номер 789. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ 

Когато имаш нужда от още минути и МВ, можеш да активираш Прима Допълнителни 

пакети по твой избор! Допълнителните Прима пакети са достъпни за всички клиенти на 

Прима Универсален тарифен план. 

 

Допълнителни Прима пакети за всички клиенти на Прима Универсален 

тарифен план  

Включено в пакета Валидност 
Цена на 

пакета 

Код за активация с 

SMS на номер 789 

Комбинирани пакети 

 50 национални минути 

 150 минути към Мтел 30 дни 5,49 лв. С5 

 100 национални минути 

 100 минути към Мтел  

 1000 МВ 
15 дни 5,99 лв. С3 

 200 минути към Мтел 

 200 SMS към Мтел  

 200 MB 
30 дни 5,99 лв. С1 

 5000 минути към СиП 

 200 SMS към Мтел 

 200 MB 
30 дни 5,99 лв. F1 

 150 национални минути 

 300 минути към Мтел 

 3000 MB 
30 дни 14,99 лв. C4 

МВ Мобилен интернет  

100 MB 30 дни 2,99 лв. D2 

1500 МВ + 4G 30 дни 9,99 лв. D3 

Минути към Мтел мобилни номера 

60 минути 7 дни 1,99 лв. М17 

200 минути 30 дни 3,99 лв. M3 

500 минути 30 дни 6,99 лв. M4 

Минути към национални мрежи 

20 мин 30 дни 2,99 лв. N2 

50 мин 30 дни 5,99 лв. N1 

Минути към един VIP Мтел мобилен номер 

5000 минути към един VIP Мтел 

мобилен номер 
30 дни 1,99 лв. V1 
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 Активацията на избрания от клиента Допълнителен пакет се извършва чрез 

изпращане на безплатен SMS на номер 789 с текст - кода за активация на избрания 

допълнителен пакет или през self-service менюто, след регистрация на mtel.bg или 

през Мтел зона или през новата Мтел апликация или през новото Мтел меню с 

набиране на *123#. Новото меню се достъпва като набереш *123# от клавиатурата 

на своя телефон и натиснеш зелената слушалка или бутона за набиране. 

 Цената на избраният пакет се удържа от текущата сума в Прима картата. 

 След успешно активиране на избрания Допълнителен Прима пакет, ще получиш 

SMS потвърждение. 

 Включените в допълнителните Прима пакети минути изходящи разговори и 

кратки текстови съобщения (sms-и) не включват изходящи разговори към кратки 

номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги 

(включително към номера 131, *88 и други номера от типа “звезда”, Musicall, 

Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон 0700, 

към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. 

 След изчерпване на съответното потребление, включено в Допълнителните 

пакети се прилагат цените на Универсалния тарифен план. 

 Всеки Допълнителен Прима пакет представлява определен обем потребление на 

електронна съобщителна услуга (напр. минути, sms-и, mms-и, МВ за мобилен 

интернет), което се активира от клиента в допълнение към Прима Универсален 

тарифен план и се ползва в рамките на определен срок на валидност срещу 

определена цена. 

 В случай че, в Прима картата са налице бонуси (например минути към мобилни 

Мтел номера, получени от оферта U2) и едновременно с това има активиран 

Допълнителен пакет (с минути към VIP номер, Семейство и приятели или към 

Мтел мобилни номера), първо се изразходват бонусите (бонус минутите от оферта 

U2) и след това се изразходва от включеното потребление (минути) в 

Допълнителния Прима пакет. Ако клиент има в Прима картата си налични 

едновременно минути към различни дестинации, приоритетът на изчерпване по 

дестинации е следният - Първо се изразходват минутите към VIP номер, след тях 

минутите към Семейство и приятели, след тях минутите към Мтел, след тях 

минутите към национални мрежи. 

 Всички цени са с ДДС. 

 При преминаване от Прима Универсален тарифен план към друг Прима тарифен 

план наличното потребление от активиран Допълнителен Прима пакет се губи. 

 


