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Екстри за мобилен интернет за смартфон, таблет и 

лаптоп 

 

 

 

 

Екстри с 2-годишен абонамент: 

 Екстрите 1000 МВ, 3000 МВ и 5000 МВ с HBO GO могат да се активират със стандартни условия и 

абонамент за 2 години (24 месеца) към всеки от предлаганите и ползвани тарифни планове за 

мобилни услуги. 

 Промоционалните месечни абонаментни такси на Екстри 1000 МВ и 3000 МВ, са валидни са валидни от 

20.04.2018г. и се прилагат само в рамките на Срока на ползване от 2 години (24 месеца), като след 

изтичането му се прилагат стандартните месечни абонаментни такси. 

 Промоционалните условия на Екстра 1000 МВ са валидни за:  

o Съществуващи частни клиенти на абонамент 

o Нови клиенти, които сключват двугодишен абонамент за тарифни планове ONE L и ONE 

unlimited XL, 2XL, 3XL, 4XL и 5XL 

 Промоционалните условия на Екстра 3000 МВ са валидни за:  

o Съществуващи частни клиенти на абонамент 

o Нови клиенти, които сключват двугодишен абонамент за тарифни планове ONE L и ONE 

unlimited XL, 2XL, 3XL, 4XL и 5XL 

 Екстра 5000 МВ с HBO GO се предлага със 100% отстъпка от месечната абонаментна такса в 

рамките на първия месец от 2-год. срок на ползване, след което се прилага месечната абонаментна 

такса от 7,99 лв. Екстрата предоставя достъп до филмовата услуга HBO GO, без допълнително 

заплащане. Услугата се използва след безплатна регистрация с мобилен номер на www.hbogo.bg или 

през Мобилното приложение HBO GO. При регистрацията Абонатът приема условията на ползване 

на Доставчика. 

 Услугата HBO GO е налична до 24 часа след активацията на Екстрата. 

 Информация, кои уеб браузъри поддържат услугата ТУК 

 При активирането на Екстра от този тип абонаментът за основния тарифен план (към който се 

добавя Екстрата) се удължава за 2 години (24 месеца). 

 След изтичане на всеки месечен период на фактуриране същите се подновяват автоматично за 

всеки следващ месечен период на фактуриране, докато не бъдат деактивирани. Размерът на 

първата и последната месечна абонаментна такса, които се дължат за непълен месечен таксуващ 

период, е пропорционален на този период. Първата месечна абонаментна такса се фактурира заедно 

с месечната абонаментна такса, дължима за следващия пълен месечен период на фактуриране. 

Останалите месечни абонаментни такси се предплащат ежемесечно. 

 

Екстри за мобилен интернет за смартфон, 

таблет и лаптоп 
Месечна такса с 2-годишен абонамент 

3 000 MB 
3,00 лв. 

5,99 лв. 

1 000 MB 
2,00 лв. 

3,99 лв. 

https://helpcenter.hbogo.eu/bg/ustroystva-i-platformi

