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Мега Прима
Вземи Мега Прима, за да сърфираш на воля!

С Мега Прима получаваш:





4000 MB мобилен интернет
20 национални минути
100 минути към Мтел мобилни номера
1 лв. първоначално заредена сума

При активиране на стартов пакет Мега Прима, получаваш следните
бонуси:






4000 MB мобилен интернет
20 национални минути
100 минути към Мтел мобилни номера
30 дни валидност на минутите и МВ
1 лв. първоначално заредена сума

Условия при активиране:






Валидност на минутите и МВ: 30 дни от активирането на Прима картата
Първоначално заредената сума от 1 лв. е валидна 90 дни от активирането на
картата
Картата ползва условията на тарифен план Прима Класик. Всички услуги се
таксуват и тарифират според условията на Прима Класик тарифен план.
За да се удължи периода на валидност на минутите и МВ, картата трябва да
бъде презаредена.
Включените в бонуса при активиране минути за изходящи разговори, 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 диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи
WAP повиквания.
Методът на тарифиране на гласови услуги е на минута и всяка започнала минута
се тарифира като цяла.
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Методът на тарифиране на мобилен интернет е на всеки 20 КВ (1MB = 1024KB).



Всички цени са с ДДС.
За повече информация *88 или посети магазин на Мтел.

Условия за презареждане:
Бонуси при всяко презареждане на картата с 6 лв. или повече:









4000 MB мобилен интернет
20 национални минути
100 минути към Мтел мобилни номера
30 дни валидност на минутите и МВ
Минутите и МВ влизат в сила до 2 часа от презареждането на Прима картата
(след получаването на потвърдителен SMS ) и са валидни 30 дни от датата на
презареждане.
Автоматична такса за ползване на бонусите при презареждане – пет лева.
Минутите към национални мрежи и към номера от мобилната мрежа на Мтел 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 диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи
WAP повиквания.
Методът на тарифиране на гласови услуги е на минута и всяка започнала
минута се тарифира като цяла.
Методът на тарифиране на мобилен интернет е на всеки 20 КВ (1MB =
1024KB).






Условията при презареждане са в сила до 31.12.2020г.
Всички цени са с ДДС.
За повече информация *88 или посети магазин на Мтел.
За да ползвате услугата международен роуминг, е необходимо да смените
тарифния си план към Прима Стандарт или Прима Парти. Смяната на тарифен
план е безплатна и можете да я направите чрез автоматичното меню на *88
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