
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прима свят 

 Описание 
 

За хората с близки в чужбина. 

С Прима свят получаваш еднакво изгодна цена за разговори в или извън България. 

 

 Условия 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 Промоционалният пакет Прима свят съдържа: 

o Прима карта с първоначално активиран тарифен план Прима класик 

o 3 лв. време за разговори 

o 50 безплатни SMS към всички национални мрежи и 24 страни 

o 50 безплатни минути към Семейство и приятели 

o 0,33 лв./мин. към всички национални мрежи и мрежите в 24 страни 

 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. 

 Страните, към които получаваш преференциални условия са: Испания, Италия, Гърция, 

Великобритания, Германия, Русия, Турция, Кипър, Австрия, Украйна, Холандия, САЩ, Канада, 

Франция, Полша, Румъния, Белгия, Израел, Швейцария, Дания, Норвегия, Унгария, Чехия и 

Португалия. 

 При всяко презареждане на Прима свят получаваш още до 200 безплатни минути към 5 мобилни 

номера от Семейство и приятели и преференциалната цена от 0,33 лв./мин. към всички 

национални мрежи и към мрежите във всички страни от списъка. В зависимост от заредената 

сума, безплатните минути към групата Семейство и приятели са както следва: 

o при зареждане от 5 до 9 лв. получаваш 30 безплатни минути 

o при зареждане от 10 до 19 лв. получаваш 80 безплатни минути 

o при зареждане от 20 или повече лева получаваш 200 безплатни минути. 

 Промоционалните условия при презареждане влизат в сила до 24 часа и са валидни 30 дни. 

 За да се удължи срокът на промоцията, както и за да запазят и натрупат бонус минутите, 

трябва да презаредиш своята карта в рамките на 30 дни от последното презареждане. В 

противен случай бонус минутите се губят, в сила са стандартните цени за национални 

разговори според тарифен план Прима Classic: 0,54 лв./мин. към всички мрежи в страната и 0,23 

лв./мин. към Семейство и приятели, а цената към страните от списъка е съгласно 

стандартните цени за международни разговори с Прима. 

 Цената за брой SMS към всички национални мрежи и мрежите в страните от списъка е 0,19 лв. 

Цената е валидна, докато е валидна и Прима картата. 

 Всички останали цени са съгласно тарифен план Прима класик. 

 При преминаване към Прима тарифен план, различен от CLASSIC, бонусите стават невалидни. При 

връщане обратно към тарифен план Прима Classic, бонусите при презареждане стават отново 

валидни. 

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

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

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

 За проверка на оставащите безплатни SMS, въведи *101#02#, 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. 
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