Бизнес Екстри
Екстри
Разговори
.minutes bg 20
.minutes bg 30
.minutes bg 60
.minutes FIX

Минути на месец
20 минути към всички мрежи в страната
30 минути към всички мрежи в страната
60 минути към всички мрежи в страната

100 минути към национални фиксирани и международни мрежи
.minutes Mtel VIDEO 200 минути за видеоразговори в мобилната мрежа на Мтел
Съобщения
SMS и MMS на месец
.SMS Mtel
0,01 лв. на SMS в Мтел
.SMS Mtel 200
200 SMS-а към Мтел
.MMS Mtel
100 MMS-а към в Мтел
Мобилен интернет MB на месец
.surf 50
50 МВ
.surf 150
150 МВ
.surf 512
512 МВ

Месечна такса
3,25 лв.
4,92 лв.
8,25 лв.
4,92 лв.
7,42 лв.
Месечна такса
3,25 лв.
4,08 лв.
3,25 лв.
Месечна такса
5,75 лв.
9,92 лв.
15,75 лв.

Условия













Всички цени са без ДДС.
Екстрата ще се активира 24 часа след подаване на заявката за активация.
Месечната такса се начислява в пълен размер в следващата таксуваща фактура.
След като бъдат активирани, екстрите се подновяват за всеки следващ таксуващ период,
докато абонатът не ги деактивира.
Екстрите се изчерпват след включеното в тарифния план на абоната безплатно потребление.
За екстри, които имат фиксирана цена по направления, тарифата на екстрата е с приоритет
пред тази на тарифния план на абоната.
Екстрите за мобилен интернет предоставят определен обем трафик на максимална скорост,
след достигането на който скоростта се намалява до 64 Kbps, без допълнително тарифиране на
трафика.
Методът на тарифиране е според условията на тарифния план на абоната.
Включените минути към всички мрежи в страната, както и включените изходящи кратки
текстови съобщения не включват изходящи разговори и съответно изходящи кратки текстови
съобщения към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани
услуги (включително към номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилния портал за
забавления), към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.
Неизползваното потребление не се прехвърля за следващия таксуващ период.
Всяка Екстра може да се активира само веднъж на един абонат – той не може да има две или
повече еднакви екстри едновременно.
За повече информация: *88 и в магазините на Мтел.
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