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Мтел бизнес класа 

Услуги и тарифи 

 

 

Описание 
 

Включени разговори към всички бизнес абонати на Мтел, ползващи мобилни гласови услуги в България.  

 

Неограничени разговори към корпоративна група. 

 

При 2 годишен 

договор 

Бизнес  

класа S 

Бизнес  

класа M 

Бизнес  

класа L 

Бизнес  

класа XL 

Месечна такса 7,90 17,90 28,60 40,60 

Включени минути 

към всички мрежи в 

страната 

45 120 320 500 

Включени минути 

за Бизнес 

разговори 

90 180 580 1200 

Включени минути 

в Мобилен VPN 
Неограничени Неограничени Неограничени Неограничени 

Цена на минута 

Бизнес разговори 
0.08 0.05 0.05 0.05 

Цена на минута в 

мрежата на Мтел 

и фиксирани мрежи 

0.21 0.14 0.10 0.08 

Цена на минута 

към други мобилни 

мрежи в страната 

0.25 0.24 0.22 0.19 

 

 

 

 

 



   

     

  

Member of Telekom Austria Group    

Условия 
 

 Всички цени са в лева без ДДС. 

 Услугата Бизнес разговори включва номерата на всички бизнес абонати в мрежата на Mтелел, 

без номерата от Мобилния VPN на абоната, и тези за услуги с добавена стойност и други 

специализирани услуги. Можете да направите проверка дали един номер е бизнес с безплатeн SMS 

до 1792 във формат „08хххххххх” 

 Управлявате сами настройките през www.mtel.bg с потребителско име и парола. 

 Безплатните бизнес разговори важат за целия срок на договора на абоната. 

 Бизнес разговорите включват номерата на всички бизнес клиенти в мрежата на Мтел (няма 

нужда от юридическо лицв), с изключение на номерата от Мобилния VPN на клиента, както и 

тези за услуги с добавена стойност, и други специализирани услуги. 

 Предложението е валидно при сключване на договор за 24 месеца. 

 Първоначалният период на таксуване на разговорите към всички мрежи е 30 секунди, след което 

отчитането е на всяка секунда. 

 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, Бизнес 

разговори, 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 на брой SMS към всички национални и международни мрежи е 0.183 лв. 

 Цената за 100 KB GPRS трафик е 0.216 лв. 

 Неизползваните минути не се прехвърлят за следващия таксуващ период.От тарифния план 

могат да се възползватсъществуващи абонати юридически лица, с оставащи 6 месеца до 

изтичане на договора при текущ 1 и 2-годишен договор или с автоматично подновен. 

 Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел. 


