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Прима Да 

 Описание 
 

С Прима Да говориш към всички Прима Да клиенти за 1 стотинка на минута. Обажданията до всички 

останали номера в страната - независимо дали са мобилни или фиксирани, са на цена от 29 стотинки на 

минута. 

 

 Условия и цени 
 

Условия на промоцията 

 
Време за разговори – 5 лв. 

Цена на пакета – 4.90 лв. 

Всички цени са с включен ДДС. 

 
Бонуси при активиране на карта Прима Да в промоционалния период: 

 1000 безплатни минути за ползване в Прима Да 

 0,01 лв./мин. към всички в Прима Да 

 0.24 лв./мин. към всички национални мрежи. 

 

 
Бонуси при всяко презареждане на стойност 6 лв. или повече, направено в промоционалния период: 

 0,01 лв./мин. към всички в Прима Да 

 0.24 лв./мин. към всички национални мрежи. 

 

 
Бонусите при активиране и при презареждане влизат в сила до 24 часа от събитието и са валидни за 

период от 30 дни. 

 
Промоционалните условия са валидни до 31 декември 2015 г. 

 
Ако Прима Да картата не бъде презаредена, както и след изтичане на валидността на бонусите, в сила са 

стандартните цени на тарифен план Прима Да. 

Не се позволява преминаването на друг Прима тарифен план. 

 
Първоначалният период на таксуване е 60 секунди, след това отчитането е на всяка секунда. 

 
Обслужване на клиенти *88 – автоматично меню (потребители на предплатени услуги Прима, Прима Да, 

Прима за деца) 

 Автоматично меню - 0,18 лв. / обаждане с ДДС 

 Свързване със сътрудник - 0,18 лв. / обаждане с ДДС 
 

 Прима Да - цени 

 

 Прима  Да  - роуминг цени 

 

 Роуминг зони 

 

 Правила за ползване на предплатена услуга Прима Да 

https://media.mtel.bg/private/prima/Prices.pdf
https://media.mtel.bg/private/prima/Roaming_prices_Prima_Da_01_07_2014.pdf
https://media.mtel.bg/private/prima/Roaming-Zones.pdf
https://media.mtel.bg/private/pdf/prima/Terms%20and%20conditions_Prima%20Da_new.pdf
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 Активация 
 

1. Постави SIM картата в мобилния си телефон. 

2. Включи телефона и въведи 4-цифрения PIN код, 0000. 

3. Натисни ОК и изчакай, докато се появи индикация за връзка с мобилната мрежа. 

4. Обади се на номер 4545, за да активираш своята карта. 
 

 


