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Прима моят час 2 

 Описание 
 

С новата Прима Моят час 2 получаваш изключителната цена от 0,01 лв./час към групата Семейство и 

приятели. И не само това – ползваш цена от 0,39 лв./мин. към всички останали твои познати, както и 3 

лв. време за разговори, които да ползваш когато и както решиш. 

 

 Условия 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 Промоцията е валидна до изчерпване на количествата. 

 Промоционален пакет съдържа: 

o Прима карта 64К с първоначално активиран тарифен план Прима класик. 

o 0,01 лв./ЧАС към номерата от групата Семейство и приятели(5 номера от мобилната 

мрежа на Мтел). 

o 0,39 лв./мин. към всички национални мрежи. 

o 3 лв. време за разговори. 

 Първоначалните преференциални цени за разговори влизат в сила до 24 часа от активирането на 

картата с първо обаждане и са валидни 30 дни. 

В зависимост от заредената сума, цените за разговори са както следва: 

 при зареждане от 5 до 9 лв. 

o цена от 0,05 лв./ЧАС към Семейство и приятели 

o цена от 0,39 лв./мин. към всички мрежи в страната 

 при зареждане от 10 до 19 лв. 

o цена от 0,03 лв./ЧАС към Семейство и приятели 

o цена от 0,39 лв./мин. към всички мрежи в страната. 

 при зареждане от 20 лв. или повече 

o цена от 0,01 лв./ЧАС към Семейство и приятели 

o цена от 0,39 лв./мин. към всички мрежи в страната. 
 

 Промоционалните цени при презареждане влизат в сила до 24 часа от събититето и са валидни 

30 дни. За ползването им се удържат 0,60 лв. при всяко презареждане на Прима картата. 

 В случай, че картата бъде презаредена преди да е изтекъл 30-дневния период на валидност на 

първоначалните преференциални цени, условията са следните: 

o При всяко презареждане, без значение от заредената сума, срокът на валидност на 

цената от 0,39 лв./мин. към всички мрежи в страната се удължава с нови 30 дни. 

o Ако в този период картата бъде презаредена със сума, по-малка от 20 лв., то цената от 

0,01 лв./ЧАС към Семейство и приятели остава в сила до изтичането на този 30-дневен 

срок от активирането на картата. След това до изтичане на 30-дневния срок от 

презареждането ще бъде валидна цената за разговори към Семейство и приятели, според 

заредената сума. 

o Ако в този период картата бъде заредена с 20 лв. или повече, срокът на валидност на 

цената от 0,01 лв./ЧАС към Семейство и приятели се удължава с нови 30 дни. 

 Ако Прима картата не бъде презаредена, както и след изтичане на 30-дневния срок на валидност 

на преференциалните цени, в сила са стандартните цени на тарифен план Прима Classic: 0,54 

лв./мин. към всички мрежи в страната и 0,23 лв./мин. към „Семейство и приятели”. 

 Всеки започнал нов час разговор към Семейство и приятели се тарифира по съответната 

валидна цена на час. 

 Тарифирането на разговорите е според тарифен план Прима класик. 
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 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.  

 


