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Лятна Прима за теб 

 Описание 
 

Във ваканция нуждата за споделяне е още по-голяма, затова с Лятна Прима получаваш както безплатни 

минути в групата Семейство и приятели, така и безплатни SMS-и, MMS-и и 8 лв. време за разговори. Щом 

презаредиш картата, ползваш до 350 минути към всички в мрежата на Мтел, както и специална цена от 

0,39 лв./мин. към всички оператори в страната. 

 

 Условия 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 Промоцията е валидна до изчерпване на количествата. 

 Посочените бонуси влизат в сила до 24 часа от активирането на картата с първо обаждане и са 

валидни 30 дни. Ще получиш SMS веднага щом станат активни. 

 При всяко презареждане картата получава бонус безплатни минути и цена от 0.39 лв./минута 

към всички мрежи в страната, съответно: 

o при зареждане от 5 до 9 лв. - 60 безплатни минути към VIP номера 

o при зареждане от 10 до 19 лв. - 100 безплатни минути към VIP номера и 50 безплатни 

минути към Семейство и приятели 

o при зареждане от 20 или повече лв. - 200 безплатни минути към VIP номера, 100 

безплатни минути към Семейство и приятели и 50 безплатни минути към всички в 

мрежата на Мтел. 

 За ползването на бонусите се удържат 0,60 лв. при всяко презареждане на Прима картата. 

 Ако бъдат изразходени всички безплатни минути, преди да е изтекъл 30-дневният срок на 

валидност на бонуса, цената на минута към VIP номера e 0,09 лв./минута. Ако е активиран VIP 

номер, но Прима картата не е презаредена, разговорите към този VIP номер са на цена от 0,54 

лв./минута. 

 Активиране на VIP номер се извършва чрез изпращане на SMS на номер 1736 с текст: „Start 

08XXXXXXXX” или SMS с текст „08XXXXXXXX”, където 08XXXXXXXX e мобилният номер от мрежата 

на Мтел, който клиентът е избрал за свой VIP номер. 

 За деактивиране на VIP номер се изпраща SMS на номер 1736 с текст: „Stop 08XXXXXXXX” или SMS с 

текст „Stop", където 08XXXXXXXX e мобилният номер от мрежата на Мтел, който клиентът е 

избрал за свой VIP номер. 

 За да бъде променен VIP номер, клиентът трябва първо чрез SMS да деактивира стария VIP номер, 

след което чрез SMS да активира новия VIP номер. 

 Първата активация, както и деактивацията на VIP номер са безплатни. За всяка следваща 

активация на същия VIP номер или при промяна на VIP номера с друг се плаща цена от 0,60 лв. 

 За проверка на активен към момента VIP номер се изпраща безплатен SMS на номер 1736 с текст: 

"Validen VIP nomer" или SMS с текст "Nomer". 

 Ако Прима картата не бъде презаредена, в сила са стандартните цени на тарифен план Прима 

класик: 0,54 лв./минута към всички мрежи в страната и 0,23 лв./минута към Семейство и 

приятели. 

 За проверка на оставащите безплатни минути към VIP номера, се въвежда *101#01#, последван 

от бутон за набиране (зелена слушалка или OK). Проверката е безплатна. 

 За проверка на оставащите безплатни минути към Семейство и приятели, се въвежда *101#04#, 

последван от бутон за набиране (зелена слушалка или OK). Проверката е безплатна. 

 За проверка на оставащите безплатни минути в мрежата на Мтел, се въвежда *101#07#, 

последван от бутон за набиране (зелена слушалка или OK). Проверката е безплатна. 

 За проверка на оставащите безплатни SMS-и, се въвежда *101#05#, последван от бутон за 
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набиране (зелена слушалка или OK). Проверката е безплатна. 

 За проверка на оставащите безплатни MMS-и, се въвежда *101#06#, последван от бутон за 

набиране (зелена слушалка или OK). Проверката е безплатна. 

 Тарифирането на разговорите е според тарифен план Прима класик. 

 За повече информация: *88 (цена на обаждането – 0,06 лв.) или в магазин на Мтел. 

 Промоционалните условия са в сила при активиране на картата и всяко презареждане до 31.12.2015г.  

 


