Мтел бизнес
Описание




0 ст./минута към Мтел
До 2500 минути за разговори към всички национални мрежи, САЩ, Канада и Международна зона 1
Неограничени разговори към Мобилен VPN

При 2-годишен
абонамент:

Месечна такса
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бизнес
100
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Включени минути към
всички мрежи в
страната, САЩ,
Канада и
Международна Зона 1
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Включени минути в
Мобилен VPN
(корпоративна група)
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Цена на минута към
мрежата на Мтел
след изчерпване на
включените минути

0 лв.
за първите
200 минути

0 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.
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Условия























Всички цени са без ДДС.
Посочените месечни такси са валидни при 2-годишен договор и са с включена отстъпка от 20%,
спрямо месечните такси при 1-годишен договор.
От тарифния план могат да се възползват:
нови абонати юридически лица, сключващи дългосрочен договор за тарифен план Мтел БИЗНЕС,
включително при преминаване от „Prepaid към Postpaid” и Port-In.
съществуващи абонати юридически лица, с оставащи 6 месеца до изтичане на договора при
текущ 1- и 2-годишен договор или с автоматично подновен договор.
Международна зона 1 включва: Европейски страни фиксирани мрежи: Австрия, Азорски острови,
Албания, Андора, Армения, Балеарски острови, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Ватикана,
Великобритания, Германия, Гибралтар, Гренландия, Грузия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Канарски острови, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург,
Мадейра, Македония, Малта, Молдова, Монако, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сан
Марино, Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора, Турция, Украйна, Унгария, Фарьорски острови,
Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швейцария, Швеция. Всички международни зони
тук.
Разговорите в Мобилен VPN включват изходящи гласови повиквания към всички мобилни номера
на абоната.
Включените минути към всички мрежи в страната не включват разговори в Мобилен VPN,
обаждания към номера за услуги с добавена стойност и други специализирани номера
(включително към номера 131 и *88), към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.
Цената от 0 лв./минута разговор в мрежата на Мобилтел след изчерпване на включеното в
месечната такса потребление не се отнася за разговори към номера на тарифен план с марка
“bob”.
Тарифни планове Мтел БИЗНЕС 1000 и 2500 предоставят и роуминг пакет с включени 50 минути
за изходящи и входящи разговори, 10 SMS-а и 2 МВ трафик за пренос на данни в роуминг в ЕС,
Норвегия, Лихтенщайн и Исландия. Включените минути за разговори в роуминг не са включени в
предоставените минути за разговори към всички мрежи в страната, САЩ, Канада и
Международна Зона 1.
Мтел си запазва правото да ограничи достъпа на абоната до мрежата в случай на
недобросъвестно потребление, като за такова се счита всяко потребление към мрежата на
Мтел над 3000 минути на месец.
Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ таксуващ период.
След изчерпване на включените минути разговорите към всички национални мрежи се таксуват
на 0,20 лв. на минута (включително към клиенти на тарифни планове с марка “bob”).
Цената на брой SMS към всички национални и международни мрежи е 0,20 лв.
Цената за 100 KB GPRS трафик е 0,20 лв.
След изчерпване на включените в пакета минути за разговори в чужбина, разговорите се
тарифират според стандартните тарифи за международни разговори.
Таксуването на разговорите към всички мрежи е на всяка минута, а на трафика за пренос на
данни на 100 KB.
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