Повече за Вас
Описание
С пакет "Повече за Вас" имате всичко необходимо за комуникацията в офиса - тарифен план и офис
интернет.
Получавате тарифен план с 500 минути към всички мрежи в страната и чужбина и офис интернет със
сигурна и стабилна връзка до 50 Mbps, която не зависи от климатичните условия, заедно с устройство
по ваш избор.
Sony Ericsson Xperia Arc S






4.2” дисплей
1.4 GHz процесор
8 MP камера
Wi-Fi

Lenovo G580
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15.6” (39.6 см)
Intel Celeron B830+HM76
HDD 500 GB, RAM 2GB
Intel HD Graphics

Цени







Повече за Вас
Месечна такса
Офис интернет
Мтел Бизнес 500
Включени минути към всички мрежи в страната, САЩ, Канада и
Международна Зона 1
Включени минути в Мобилен VPN
Цена на минута към мрежата на Мтел след изчерпване на включените
минути




39,90 лв.
50 Mbps



500



Неограничени



0 лв.

Условия









Всички цени са без ДДС.
„Повече за Вас“ важи за за юридически лица и еднолични търговци при сключване на двугодишен
договор с нов абонамент за услугите в пакета - мобилен номер и фиксиран интернет. За нов
абонамент по отношение на услугите в пакета се счита:
o за мобилната услуга – нов номер в мрежата на Мтел или пренесен номер от мрежата на
друг оператор в мрежата на Мтел
o за фиксираните услуги – на заявения адрес за ползване на фиксираната услуга от пакета
през последните три месеца да не са ползвани фиксиран интернет
Пакет „Повече за Вас“ включва устройство за ползване по избор на клиента – лаптоп Lenovo G580,
15,6" или смартфон Sony Xperia Arc S.
При предсрочно прекратяване на договора, ако Абонатът не върне избраното за ползване
устройството, дължи 200 лв., както и останалите посочени в договора неустойки.
При прекратяване на договора, след като е изтекъл първоначалния му срок, Абонатът не дължи
връщане и заплащане на избраното устройството.
Пакет „Повече за Вас“, е промоционално предложение и не може да се комбинира с други
промоционални оферти.
Количествата на устройствата са ограничени. Предложението е в сила до изчерпване на
количествата.
Един клиент (БУЛСТАТ) може да закупи само един промоционален пакет.
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Офертата е валидна в районите на покритие на фиксирана мрежа.
Повече за тарифен план Мтел Бизнес.
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