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Прима Фамилия
Единствената предплатена услуга на пазара, която дава възможност за
постоянна връзка между най-близките хора в семейството - без обвързване с
договор, с възможност за контрол на разходите и в същото време осигуряваща
спокойствие, защото дори и без пари в предплатената карта, общуването
продължава!

С активирането на картата Прима Фамилия, твоя близък човек получава:





200 минути към Мтел мобилни номера
100 МВ мобилен интернет
3 лева първоначално заредена сума
Активирана услуга Мusicall безплатно за 30 дни

Преференциални условия, които дава услугата Прима Фамилия,
в зависимост от избраната месечна такса за ползване на услугата:
Месечна такса

6 лв.

10 лв.

към номерата от
„Семейство и
60 мин.
приятели“

200 мин.

1000 мин.

към номера
Прима Фамилия
и Прима за деца

60 мин.

200 мин.

1000 мин.

Включен трафик на данни за мобилен
интернет

-

200 МВ

500 МВ

Цена на минута изходящо гласово
повикване от Прима Фамилия
картата към Мтел абоната

0.00 лв.

Цена на минута изходящо гласово
повикване от Мтел абонат към
Прима Фамилия карта

0.01 лв.

Включени минути
изходящи гласови
повиквания

3 лв.

0.00 лв.
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Тарифен план Прима Фамилия:

Елементи на тарифния план

Цена в лева с ДДС

Минута изходящо гласово повикване към всички мрежи в
страната (с изключение на повикванията към номера на
0,39
абоната и номера, включени в „Семейство и приятели” и
номера Прима Фамилия и Прима за деца.)
Минута изходящо гласово повикване към всички
останали Прима Фамилия и Прима за деца номера

0,05

Минута изходящо гласово повикване към 5 номера,
включени в „Семейство и приятели”

0,05

Цена на SMS към всички национални мрежи

0,14

Цена на МВ

1,54













Цена на стартов пакет Прима Фамилия – 6,00 лв.
Пакет Прима Фамилия е с 3 лв. първоначално заредена сума за разговори и
услуги.
Първоначално включените 200 бонус минути към Мтел мобилни номера и
100 МВ мобилен интернет са в сила при активиране на картата.
Валидността им е 30 дни от активирането на предплатената карта.
Тарифирането на разговорите е на минута - всяка започнала минута се
тарифара като цяла. Методът на тарифиране на мобилен интернет е на
всеки 20КВ (1МВ=1024КВ)
Услугата Прима фамилия се активира от абонат на Мтел по следните
начини: като посети магазин на Мтел или изпрати безплатен SMS на
номер 1710 с текст „Start 08XXXXXXXX, Y, където 08XXXXXXXX е номерът на
Прима фамилия картата, а Y е стойността на месечната такса за
услугата – 3, 6 или 10 лв. В рамките на 1 час активацията се потвърждава
с втори SMS с текст „ DA” на номер 1710.
При успешно начислена месечна такса в сметката на Мтел абоната
преференциалните цени на Прима Фамилия се запазват до следващия
период на таксуване. Услугата Прима Фамилия не може да се подновява
чрез презареждане с ваучер или по електронен начин.
За деактивация на услугата, абонатът може да изпрати SMS на номер
1710 с текст“ Stop 08XXXXXXXX” където 08XXXXXXXX е номерът на Прима
фамилия картата. Абонатът и Прима фамилия картата получават
обратен SMS с потвърждение на деактивацията на услугата.
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Единственото условие за деактивация е да са минали поне 45 дни от
активацията на услугата Прима фамилия.
Ако не е активирана услугата Прима фамилия, както и след деактивация
на услугата, картата ползва условията на тарифен план Прима класик.
Един Мтел абонат може да активира услугата Прима Фамилия с до 3
предплатени Прима Фамилия карти.
Всички цени са с ДДС.
За повече информация: *88 или магазините 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.

Вече всички нови клиенти на Прима Фамилия могат да активират
допълнителен пакет за мобилен интернет.
Допълнителен пакет с мобилен интернет за клиенти на предплатена карта
Прима Фамилия
Включено в пакета
500 МВ





Валидност на
пакета

Цена на пакета

30 дни

5,99 лв.

Активацията на допълнителния пакет се извършва от предплатената
карта, чрез изпращане на безплатен SMS с текст KD1 на кратък номер 789
или през Новото Мтел меню за Прима клиенти *123#.
Цената на допълнителния пакет се удържа от текущата сума в
предплатената карта Прима Фамилия.
Всички цени са с ДДС.

