Правила за ползване на LOOP тарифните планове
1.
Общи условия
1.1.
С настоящите Правила се определят специфичните условия, свързани с ползване на тарифни
планове с марка LOOP (“LOOP тарифни планове”), предлагани от "Мобилтел" EАД със седалище и
адрес на управление: гр. София, 1309, ул. "Кукуш"№1 (“Мобилтел”)
1.2.
LOOP тарифните планове са тарифни планове за ползване на електронни съобщителни
услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи на Мобилтел, съгласно приложимите за тези
мрежи Общи условия, които са предназначени да удовлетворят специфични потребности на
определена категория потребители на възраст между 14 и 26 години.
1.3.
За тарифни планове LOOP могат да се абонират само физически лица на възраст от 14 до 26
години (включително).
2.
Правила, валидни за LOOP тарифни планове, предлагани до 02.10.2014.
2.1.
LOOP тарифните планове се активират по номера с формат 0883, които се предоставят на
абонати на тези тарифни планове.
2.2.
Всички номера от мрежата на Оператора, които започват с 0883 образуват LOOP зона.
2.3.
Цената на разговорите между абонатите от LOOP зоната не се прилага за разговори от/към
номера извън тази зона.
2.4.
Условията на тарифни планове LOOP не могат да бъдат използвани по отношение на номера
с формат, различен от 0883.
2.5.
В случай, че абонатът е сключил договор за услуги при условията на LOOP тарифен план за
определен срок, в рамките на този срок абонатът няма право:
2.5.1. да преминава към друг тарифен план, различен от тарифен план LOOP; и
2.5.2. да прехвърля правата и задълженията си по договора на трети лица, освен ако последните не
отговарят на условията за ползване на тарифен план LOOP.
2.6. Считано от 02.10.2014 условието по т.2.5.1. отпада и номера с формат 0883 могат да преминават
към условията на всички тарифни планове от портфолиото на Мобилтел, в това да преминават към
условията на предплатени услуги и тарифни планове с марка bob. Изходящите повиквания от тези
номера към други номера с формат 0883 се тарифират съгласно условията на избрания нов тарифен
план.
2.7. Считано от 02.10.2014 се преустановява предлагането на стари LOOP тарифни планове, като
лицата, които отговарят на условията за ползване на Mtel loop тарифни планове могат да се
абонират за новите Mtel loop тарифни планове, които са в сила след тази дата и за които се прилагат
условията по следващата т.3.
3.
Правила, валидни за Mtel loop тарифни планове предлагани, считано от 02.10.2014 (тарифни
планове Mtel loop basic, xs, s и m).
3.1.
Тарифни планове Mtel loop basic, xs, s и m могат да се активират и на номера с формат,
различен от 0883.
3.2.
Тарифни планове Mtel loop basic, xs, s и m не са включени в LOOP зоната по т.2.3 и
разговорите към/от тях се тарифират по цени валидни за номера от мрежата на Мобилтел, съгласно
условията на съответния тарифен план.
3.3.
Абонатът на тарифни планове Mtel loop basic, xs, s и m има право да преминава към друг
тарифен план, различен от тарифен план Mtel loop като за целта подписва анекс към анекс, ново
приложение или нов договор за услуги.
4.
Други условия
4.1.
Мобилтел има право по всяко време да изменя и/или допълва настоящите Правила.
4.2.
Измененията и/или допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет
страницата www.mtel.bg и се прилагат по отношение на всички абонати, които сключат договор при
условията на LOOP тарифен план след датата на влизане в сила.
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