
 
 
 

Прима 2012 

Описание 

 
С новата Прима 2012 получаваш 2012 бонус минути за разговори към 5 Мтел номера от групата 

Семейство и приятели. За всички останали получаваш 3 лв. време за разговори, при цена 0,35 лв./мин. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YFWOyhfLGn8 

 

Условия 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 Прима картата е с активиран тарифен план Прима класик. Първоначалните бонуси, включени в 

пакета, стават валидни до 24 часа от активирането на картата с първо обаждане до 

произволен номер и са в сила 30 дни. При влизането им в сила ще получиш SMS от номер 1001. 

 Бонуси при всяко презареждане на картата с 5 лв. или повече: 

o 212 бонус минути към Семейство и приятели 

o 0,35 лв./мин към всички национални мрежи. 

 Посочените цени са валидни 30 дни. За да се удължи срокът на промоцията , трябва да 

презаредиш своята карта. Бонусите се натрупват при презареждане в срок. В противен случай, 

след изтичане на валидността на бонусите, в сила са стандартните цени на тарифен план 

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

приятели. 

 За ползването на бонусите се удържат 2 лв. при всяко презареждане на Прима картата. 

 При преминаване на друг тарифен план, различен от Прима класик, всички бонуси стават 

невалидни и при презареждане няма да бъде възможно получаването на нови бонуси. След като се 

върнеш обратно към тарифен план Прима класик, при всяко презареждане ще получаваш бонуси. 

Докато си на тарифен план, различен от Прима класик, при презареждане няма да бъде възможно 

получаването на бонуси. След като се върнеш обратно към тарифен план Прима класик, при всяко 

презареждане ще получаваш бонуси. 

 Информация как да въведеш номерата в групата Семейство и приятели, ще намериш тук. 

 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. 

 Тарифирането на разговорите е според тарифен план Прима класик. 

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

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