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Mtel Voicebox International  
 

Описание 
 

 400 безплатни минути 

към фиксирани мрежи в Европа, САЩ и Канада  

 2000 безплатни минути 

към номерата в групата на фирмата или  

избрани Мтел мобилни номера 

 Без такса за свързване преди всяко обаждане 

 

При 2-годишен договор: 
Mtel Voicebox Business 

International 

Месечна такса 1800лв./мес.  

Включени минути към 5 Мтел номера или Мобилен VPN 2000  

Включени минути към фиксирани мрежи в страната и Европа, фиксирани и 

мобилни мрежи в САЩ и Канада  
400  

Цена на минута във фиксираната мрежа на Мтел 0.008 лв.  

Цена на минута към 5 Мтел номера или Мобилен VPN 0.008 лв.  

Цена на минута към мобилната мрежа на Мтел 0.12 лв.  

Цена на минута към други мобилни мрежи в страната  0.24 лв.  

 

При 1-годишен договор: 
Mtel Voicebox Business 

International 

Месечна такса 2200лв./мес.  

Включени минути към 5 Мтел номера или Мобилен VPN 2000  

Включени минути към фиксирани мрежи в страната и Европа, фиксирани и 

мобилни мрежи в САЩ и Канада  
400  

Цена на минута във фиксираната мрежа на Мтел 0.008 лв.  

Цена на минута към 5 Мтел номера или Мобилен VPN 0.008 лв.  

Цена на минута към мобилната мрежа на Мтел 0.12 лв.  

Цена на минута към други мобилни мрежи в страната  0.24 лв.  

 

 

Условия 
 

 Всички цени са без ДДС. 

 Посочените безплатни минути към 5-те номера по избор и към фиксирани мрежи в страната не 

включват изходящи разговори към номера за услуги с добавена стойност и/или кратки номера, 

както и номера за данни и факс. 

 5-те номера по избор могат да бъдат само мобилни Мтел номера и не могат да включват кратки 

номера, номера на услуги с добавена стойност и номера, започващи с 098 86 или 098 87. 

 Цена за промяна на номер от 5-те номера по избор: 0,50 лв. без ДДС. Първите 5 въвеждания или 

промени са безплатни. 

 Мобилен VPN включва всички мобилни и фиксирани номера от Мтел на бизнес абоната. 

 Неизползваните безплатни минути не могат да бъдат прехвърляни в следващ месец. 
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 Цената на минута към номера 0700 и 1700 е 0,15 лв./мин. без ДДС. 

 Тарифeн план Mtel Voicebox Business International е валиден с устройства ETS 3023, ETS 3125, WP 623, 

ED 100, ETS 8121, FT 3110 и TVF 111 безплатно за срока на договора. При 1-годишен абонамент с 

този тарифен план по избор на клиента може да бъде предоставено факс устройство Telecom FM 

CellFax plus срещу такса от 30 лв. без ДДС, а при 2-годишен абонамент – безплатно. 

 Цена на VOICEBOX устройство: 165,83 лв. без ДДС. Устройството не се продава и се предлага 

единствено с услугата Mtel VOICEBOX за ползване в срока на договора. 

 Първоначалният период на таксуване на разговорите към всички мрежи е 60 секунди, след което 

отчитането е на всяка секунда. 

 Двата VOICEBOX номера (фиксиран и мобилен), които получавате от Мтел, можете да ползвате 

както за изходящи, така и за входящи обаждания. От фиксирания си номер имате възможност да 

се обаждате и да изпращате факс съобщения на конкурентни цени към национални, фиксирани и 

всички международни мрежи без първоначална такса за разговор. 

 За изгодна цена за всяко обаждане, с Mtel VOICEBOX получавате допълнително и един мобилен 

номер, който ползвате за всички разговори към Мтел номера и към останалите мобилни мрежи в 

страната. Така винаги говорите на изгодна тарифа, в зависимост от номера, който избирате – 

мобилен или фиксиран. Вашите партньори могат да изберат на кой от двата VOICEBOX номера да 

ви потърсят, за да говорят с вас винаги на изгодната за тях тарифа. 

 Услугата може да се ползва и при условия на Отдалечен абонатен пост. За повече информация 

посетете най-близкия Мтел магазин или се обадете на *88. Обажданията към Центъра за 

обслужване на клиенти *88 се тарифират спрямо действащите цени на Мтел.  

 С Mtel VOICEBOX лесно сменяте адреса си. Необходимо е само да посочите новия адрес на офиса си в 

Приложение към договора, след което да се обадите еднократно на произволен номер от новия си 

адрес. 

 Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес. 

 Предоставеният с Mtel VOICEBOX фиксиран номер е от фиксирания номерационен план на Мтел. 

 Мобилният номер, предоставен с Mtel VOICEBOX, не може да бъде съществуващ мобилен Мтел 

номер на клиент на предплатена услуга (Прима) или на абонат на договор. 

 За да ползвате услугата, фиксираният ви телефонен апарат трябва да поддържа тонално 

набиране. 

 При смяна на адрес в населено място с различен код за национално избиране, фиксираният и 

мобилният VOICEBOX номер не се запазват. 
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