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Мтел Микс  

 
Описание и цени 

 
Двоен и троен микс с Интернет и Интерактивна телевизия  

С миксовете от Мтел получаваш готова комбинация от висококачествени услуги на 

оптимална цена. 

 Избери троен микс от Мтел със 700 минути за разговори и 700 MB за сърфиране в 

твоята наистина бърза 3G мрежа. У дома тройният микс ти осигурява супер бърз 

оптичен интернет и телевизия с интерактивни функции. 

 С двойния микс взимаш 500 минути и 500 мегабайта, а вкъщи те чака бърза и 

стабилна интернет връзка 
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Двоен микс със Сателитна телевизия  

Мобилен абонамент: 

 500 минути към всички национални мрежи 

 500 MB мобилен интернет на максимална скорост в мрежата на Мтел 

 Прехвърляне на неизговорените минути в следващ месец 

 Възможност за включване в пакета на съществуващ мобилен номер. 

Сателитна телевизия: 

 Безплатно HD оборудване и инсталация 

 7 HD канала, включени в пакета 

 Над 200 допълнителни безплатни канала 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Условия 
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 Всички цени са с включен ДДС. 

 Условията са валидни при сключване на нов 2-годишен абонамент за услугите в 

избрания пакет Мтел микс. 

 От предложението могат да се възползват нови клиенти и настоящи абонати на 

Мтел, чиито срок на абонамента за всяка от услугите, които се включват в 

съответния пакет Мтел микс, е изтекъл или до изтичането му остават не повече от 3 

месеца. 

 Пакетите Мтел микс не могат да бъдат комбинирани с друга промоция за 

съответните услуги в избрания пакет. 

 Посочената месечна такса за услугите, включени в избрания пакет Мтел микс, са с 

включена отстъпка и се прилагат само след реална инсталация на фиксираната 

услуга в пакета, съгласно посочените по-долу условия и само в рамките на 24 

месеца, като след изтичане на този срок се прилагат съответните стандартни 

абонаментни такси. Стандартните месечни абонаментни такси за Мтел микс са както 

следва: Двоен микс: мобилен план и домашен интернет 30 Mbps - 19,99 лв.; Троен 

микс: мобилен план, домашен интернет 30 Mbps и Мтел ТВ “Икономичен пакет” - 

26,99 лв.; Стандартната месечна абонаментна такса за Двоен микс: мобилен план и 

цифрова телевизия “Икономичен пакет“: 21,99 лв. 

 Месечната такса с отстъпка започва да се прилага както следва: (a) ако от 

инсталирането на фиксираната услуга до края на текущия месечен период на 

фактуриране остават повече от 3 (три) работни дни, отстъпката се прилага, считано 

от първия следващ месечен период на фактуриране; (б) ако от инсталирането на 

фиксираната услуга до края на текущия месечен период на фактуриране остават 3 

(три) работни дни или по-малко, отстъпката се прилага, считано от втория следващ 

месечен период на фактуриране. 

 Неизползваните в рамките на даден месечен таксуващ период минути към всички 

национални мрежи се прехвърлят за следващия месечен период, като максималният 

брой прехвърлени минути не може да бъде по-голям от броя минути, включени 

стандартно в мобилния план. 

 Неизползваният трафик на данни за мобилен интернет на максимална скорост не се 

прехвърля за следващ месечен период. 

 Включените в мобилния план на Мтел микс минути не включват изходящи 

разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други 

специализирани услуги (включително към номера 131, *88 и други номера от типа 

„звезда“, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера 

от типа 0700, към номера за услугата Prima4Kids, към номера за данни и факс, 

изходящи WAP повиквания. 
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 Цена на минута изходящо гласово повикване към номера с формат 0700 – 0.34 лв. 

 При достигане на включения в месечната такса мобилен интернет на максимална 

скорост, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps. Мобилтел има 

право да въведе допълнително ограничение по отношение на скоростта, в случай, 

че бъде надвишено разумното потребление, като за такова се приема потребление 

превишаващо с 30 или повече % включените МB на максимално достижима скорост. 

 Тарифирането на разговори е на всяка минута, а на трафика за мобилен интернет – 

на 1 KB (1МВ = 1024КВ). 

 Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на Мтел. 

 Пакетните предложения Мтел микс се предлагат с роуминг тарифен план - EU 

Roaming Unlimited за входящи и изходящи гласови повиквания, изходящи SMS и 

мобилен интернет във всички мрежи в рамките на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия и/или друг избран от потребителя роуминг тарифен план. EU Roaming 

Unlimited е допълнителен план към основен роуминг тарифен план. Повикванията 

към останалите дестинации, както и повиквания и кратки текстови съобщения към 

номера за услуги с добавена стойност и обаждания към сателитни номера се 

тарифират съобразно основния роуминг тарифен план на абоната. Условията на 

тарифните планове за роуминг са посочени ТУК. 

 Като част от избрания пакет Мтел микс абонатът получава за временно ползване 

HD приемник за телевизия, Wi-Fi рутер за интернет и мултимедиен конвертор (само 

когато е налице технологична нужда от използването му Wi-Fi рутер се предоставя 

безплатно само на нови клиенти на фиксирани услуги.) 

 Абонат може да се възползва от до 3 допълнителни приемника за ползване на 2-ри, 

3-ти и 4-ти телевизор (интерактивна и сателитна телевизия) срещу допълнителна 

месечна абонаментна такса от 2,45 лв. за всеки. 

 Допълнителните приемници се активират само и единствено на адреса, на който се 

ползва първия (основен) приемник 

 Опциите за контрол: запис, ТВ архив и времево изместване, видеотека са само за 

определени канали. 

 Фиксираните услуги в пакета могат да се ползват само на посочения в договора с 

абоната адрес. Промяна на адреса може да се извърши само при наличие на 

техническа възможност и срещу такса от 19,90 лв. 

 Всичките услуги в пакета са с общ срок на абонамента. При смяна на пакет на 

съществуващи услуги, промяната на тарифния план влиза в сила веднага. 

 Размерът на неустойката при прекратяване на абонамента за която и да е от 

услугите в пакета е в размер на стандартните месечни абонаментни такси, дължими 

до края на срока на абонамента. 

 Такса за активация на услугите в пакет Мтел микс за нови клиенти е 9,90 лв. с ДДС, 

http://www.mtel.bg/spravki-tseni-i-taksi
http://www.mtel.bg/rouming
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за настоящи абонати – 4,95 лв. с ДДС. 

 Пакетите Мтел микс с фиксирани услуги се предоставят в районите с покритие на 

фиксираната мрежа на Мтел. Информация за районите на покритие може да 

намерите на http://www.mtel.bg. 

 Офертата не важи при липса на техническа възможност за предоставяне на някоя 

от услугите, за които се отнася. 
 

 

Екстри 

 
Двоен и троен микс с Интернет и Интерактивна телевизия  

 

 
 Всички цени са с ДДС. 

 Екстрата е определен обем потребление на мобилни електронни съобщителни 

услуги, което се добавя към избрания от абоната тарифен план и се ползва в 

рамките на едномесечен период на фактуриране срещу определена месечна такса, 

съгласно Общите условия за активиране и ползване на Екстри, които са 

достъпни тук. 

 Допълнителните пакети за Домашен интернет и Цифрова интерактивна телевизия 

позволяват ползването на каналите от по-висок пакет и съответно ползването на 

фиксиран интернет с по-висока скорост срещу допълнителна месечна такса, без да 

се променят останалите условия на избрания абонамент за тарифен план Мтел 

Микс. 

 Избраният Допълнителен пакет или Екстра се активира веднага след подаване на 

заявката за активация. 

 Месечната такса се заплаща пропорционално на периода от датата на активация до 

края на таксувания период и се начислява в следващата таксуваща фактура. 

 Абонаментът за Допълнителните пакети за Домашен интернет и Цифрова 

интерактивна телевизия е месечен и може да се прекратява и възобновява без 

http://www.mtel.bg/
http://media.mtel.bg/private/pdf/legal/mtel-obshti-uslovia-za-aktivirane-i-polzvane-na-extri.pdf
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такси или неустойки по всяко време от абонамента за Мтел микс. 

 В случай, че абонатът ползва услугата Цифрова интерактивна телевизия чрез 

допълнителен Медиен център активираният Допълнителен пакет за цифрова 

интерактивна телевизия се ползва автоматично и чрез допълнителния Медиен 

център без допълнително заплащане. 

 Допълнителният пакет за Домашен интернет от 30 Mbps към 100 Mbps се 

предоставя при наличие на техническа възможност. 

 Абонаментът за Екстрите е също месечен. След изтичане на 30 дни от активиране 

на Екстрата, абонатът може по всяко време да я деактивира съгласно посочения по-

горе ред. Повече информация за активация и деактивация на Екстри е 

публикувана тук. 

 Когато избраната Екстра, включва потребление, идентично с потреблението, 

включено в тарифния план, към който се активира, първо се изразходва 

потреблението, включено в месечната абонаментна такса за тарифния план, след 

което се изразходва съответното потребление, включено в Екстрата. 

 Неизползваното потребление от избраната Екстра не се прехвърля за следващ 

месечен таксуващ период. 

 Методът на тарифиране е според условията на тарифния план на абоната, към 

който се активира Екстрата. 

 Екстрата с включени национални минути включва изходящи гласови повиквания 

към национални мрежи, с изключение на изходящи разговори към кратки номера, 

номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги 

(включително към номера 131, *88 и други номера от типа „звезда“, Musicall, Mtel+, 

STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от типа 0700, към номера 

за услугата Prima4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. 

 За повече информация: *88, 0800 20 011, в магазините на Мтел и партньорската 

мрежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двоен микс със Сателитна телевизия 
 

http://www.mtel.bg/ekstri-za-tarifen-plan
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 Всички цени са с ДДС. 

 Екстрата е определен обем потребление на мобилни електронни съобщителни 

услуги, което се добавя към избрания от абоната тарифен план и се ползва в 

рамките на едномесечен период на фактуриране срещу определена месечна такса, 

съгласно Общите условия за активиране и ползване на Екстри, които са 

достъпни тук. 

 Допълнителните пакети за Сателитна телевизия позволяват ползването на каналите 

от по-висок пакет срещу допълнителна месечна такса, без да се променят 

останалите условия на избрания абонамент за тарифен план Мтел Микс. 

 Избраният Допълнителен пакет или Екстра се активира веднага след подаване на 

заявката за активация. 

 Месечната такса се заплаща пропорционално на периода от датата на активация до 

края на таксувания период и се начислява в следващата таксуваща фактура. 

 В случай, че абонатът ползва услугата Сателитна телевизия чрез допълнителен 

сателитен приемник, активираният Допълнителен пакет за Сателитна телевизия се 

ползва автоматично и чрез допълнителния сателитен приемник без допълнително 

заплащане. 

 Абонаментът за Екстрите е също месечен. След изтичане на 30 дни от активиране 

на Екстрата, абонатът може по всяко време да я деактивира съгласно посочения по-

горе ред. Повече информация за активация и деактивация на Екстри е 

публикувана тук. 

 Когато избраната Екстра, включва потребление, идентично с потреблението, 

включено в тарифния план, към който се активира, първо се изразходва 

потреблението, включено в месечната абонаментна такса за тарифния план, след 

което се изразходва съответното потребление, включено в Екстрата. 

 Неизползваното потребление от избраната Екстра не се прехвърля за следващ 

месечен таксуващ период. 

 Методът на тарифиране е според условията на тарифния план на абоната, към 

който се активира Екстрата. 

 Екстрата с включени национални минути включва изходящи гласови повиквания 

към национални мрежи, с изключение на изходящи разговори към кратки номера, 

номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги 

http://media.mtel.bg/private/pdf/legal/mtel-obshti-uslovia-za-aktivirane-i-polzvane-na-extri.pdf
http://www.mtel.bg/ekstri-za-tarifen-plan
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(включително към номера 131, *88 и други номера от типа „звезда“, Musicall, Mtel+, 

STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от типа 0700, към номера 

за услугата Prima4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. 

 За повече информация: *88, 0800 20 011, в магазините на Мтел и партньорската 

мрежа. 
 

 


