
LOOP UP2U и LOOP UP2U+  

Валидност 01.12.2008 - 22.12.2012 г. 

Параметри LOOP UP2U  LOOP UP2U+ 

Месечна такса 0 10 

Инсталационна такса за студенти и ученици 0.00*  

Инсталационна такса 9.90** - 

Такса миграция 9.90*** - 

Минимален размер на Стоп сметка за студенти и ученици 10.00****  

Минимален размер на Стоп сметка 5 
15 

 

Брой номера, включени в групата Семейство и приятели - 3 

Безплатни минути месечно към LOOP и номера от групата - 200 

Семейство и приятели     

Цена за разговор към LOOP и групата Семейство и 0.05***** 0.01 

приятели след изчерпване на безплатните минути     

Цена на минута разговор в мрежата на М-Тел 0.39 0.19 

Цена на минута разговор към останалите мрежи в страната 0.39 0.39 

Безплатни SMS в мрежата на М-Тел - 50 

Цена на SMS към всички мрежи в страната 0.14 0.14 

Цена на SMS към международни мрежи 0.22 0.22 

Цена на MMS в мрежата на М-Тел 0.29 0.29 

Цена на MMS към останалите мрежи в страната 0.49 0.49 

Цена на 1МБ WAP и мобилен интернет****** 2.56 2.56 

 

Всички цени са в лева и с ДДС. 

** Промоционална стойност на инсталационната такса – 5.90 лв. до 

31.01.2012г. 

*** Промоционална стойност на такса миграция (инсталационна такса) от 

LOOP – 5.90лв до 31.01.2012г. 

**** Период на валидност 01.09.2011 до 31.01.2012г. 

***** Период на таксуване за разговора в LOOP за тарифен план LOOP UP2U 

– 5 стотинки за всеки 5 минути разговор.  

****** Начин на тарифиране на мобилен интернет: с LOOP UP2U – на 20 kB.; 

с LOOP UP2U+: на 1 kB 

 Операторът има право да спре достъпа на Абоната до Мрежата при 
наличие на издадени 6 (шест) последователни фактури на стойност 
0,00 лв. по този договор. В този случай, Операторът по своя преценка 

има право да прекрати едностранно договора.  
 В случай че договорът бъде прекратен и Абонатът не сключи друг 

договор за услуги с Оператора или друго предприятие, предоставящо 
електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни 
мрежи, по отношение на съответната SIM карта и предоставения му за 



ползване номер, Абонатът губи правото на ползване върху този номер 

и Операторът има право да предостави номера за ползване от друг 
абонат или потребител.  

 

Минимално първоначално време на таксуване 

LOOP UP2U 

 За разговори към LOOP  - блоково на всеки 5 минути 

 За разговори извън LOOP - първите 60 сек. блоково, след което 
отчитането става на секунда. 

 LOOP UP2U+ - първите 60 сек. блоково, след което отчитането става на 
секунда. 

Стоп сметка 

СТОП сметката е поставен от абоната максимален размер на текущата сметка 

с включена месечна такса и ДДС. При достигането му M-Tел прекратява 

предоставянето на платените услуги от М-Тел до края на текущия месец, 

така че сумата за плащане в края на месеца да не надхвърля максимално 

допустимия размер, посочен от клиента. До края на месеца клиента 

продължава да приема входящи обаждания. 

 


