LOOP UP2U и LOOP UP2U+
Валидност 01.12.2008 - 22.12.2012 г.

Параметри

LOOP UP2U

LOOP UP2U+

0

10

Месечна такса
Инсталационна такса за студенти и ученици

0.00*

Инсталационна такса
Такса миграция
Минимален размер на Стоп сметка за студенти и ученици

9.90**

-

9.90***

-

10.00****
15

Минимален размер на Стоп сметка

5

Брой номера, включени в групата Семейство и приятели

-

3

Безплатни минути месечно към LOOP и номера от групата

-

200

0.05*****

0.01

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

-

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

Семейство и приятели
Цена за разговор към LOOP и групата Семейство и
приятели след изчерпване на безплатните минути

Безплатни SMS в мрежата на М-Тел

Всички цени са в лева и с ДДС.

** Промоционална стойност на инсталационната такса – 5.90лв 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
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.

