Мтел Бизнес Безкрай
Описание:
За компаниите, които искат да говорят, без да се притесняват за месечната си
фактура, за тези, които искат да разширят бизнеса си в ЕС и да разговарят с
партньорите си там, Мтел създаде тарифни планове


Разполагаш с неограничени разговори в страната



Неограничени разговори в корпоративна група, отделно от включените национални
минути



Имаш възможност да говориш свободно с държави от ЕС



Можеш да избереш тарифен план с включени в роуминг минути, SMS и мобилен
интернет



Включен OneDrive for Business –1 ТВ място за съхранение на документи, изображения и
т.н



Ако фирмата Ви се обслужва от Акаунт мениджър, свържете се с него за
специално предложение.

Сигурно място, където можете да съхранявате, синхронизирате и споделяте
работните си файлове.


1 TB сигурно онлайн съхранение
Безопасно съхранявайте, архивирайте и споделяйте работните си файлове. Лесно
редактирайте файловете в браузъра с Office Online или ги отваряйте директно в
десктоп приложенията на Office.



Лесно споделяне с всеки
Лесно споделяйте файловете си в и извън вашата компания. Управлявайте кой има
достъп и може да редактира файловете ви.



Офлайн наличност
Файловете могат да се синхронизират офлайн и да са налични без връзка към
интернет. Офлайн редакциите се синхронизират автоматично с всяко свързване към
интернет.

Цени:

Разговори
Минути към
всички
национални
мрежи

Включени
минути за
разговори в
корпоративна
група

Мтел бизнес безкрай Мтел бизнес безкрай Мтел бизнес безкрай Мтел бизнес безкрай
30
40
60
70

∞

∞

∞

∞

(без
ограничение
)

(без
ограничение
)

(без
ограничение
)

(без
ограничение
)

∞

∞

∞

∞

(без
ограничение
)

(без
ограничение
)

(без
ограничение
)

(без
ограничение
)

200

400

2000

10 000 MB

20 000 MB

Минути за
международни
разговори

Мобилен
Интернет
Мобилен
интернет на
максимална
скорост

2000 MB

5000 MB

+ 1000 MB

+ 1000 MB

1

1

1

1

200 минути +

400 минути +

2000 минути +

Мобилен
Интернет
Брой лицензи
за OneDrive
for Business

Роуминг
Включен
роуминг за

Разговори

Мтел бизнес безкрай Мтел бизнес безкрай Мтел бизнес безкрай Мтел бизнес безкрай
30
40
60
70

държави от ЕС

200 MB + 200
SMS

400 MB + 400
SMS

2000 MB + 2000
SMS

∞

∞

∞

(без
ограничение
)

(без
ограничение
)

(без
ограничение
)

200

400

1000

Съобщени
я

SMS към
Мтел

200

Съобщени
я
Включени
SMS към
останалите
оператори в
страната

30

00

лв./мес.

40

00

лв./мес.

60

00

лв./мес.

70

00

лв./мес.

Условия:


Всички цени са без ДДС.



Офертата е валидна до 30.06.2016 г.



Включеният промоционален национален трафик на данни за мобилен интернет на
максимална скорост се добавя към стандартния и е валиден в рамките на 2-годишния
срок на абонамента, като след изтичането му се прилагат стандартните условия на
тарифния план



Условията са валидни за бизнес клиенти при сключване на 2-годишен абонамент за
избрания тарифен план Мтел бизнес безкрай по нов или действащ договор за
услуги. Частни клиенти не могат да ползват тарифен план Мтел бизнес безкрай



Съществуващи абонати на мобилни услуги, които искат да се абонират за Мтел бизнес
безкрай, могат да направят това в рамките на последните 3 месеца от срока на
текущия си абонамент.



Цената на SMS към мобилната мрежа на Мтел е 0.10 лв., а към всички останали
мобилни мрежи в страната е 0.15 лв.



При достигане на включения в месечната такса трафик на данни за мобилен интернет
на максимална скорост, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps.
Мобилтел има право да въведе допълнително ограничение по отношение на скоростта,
в случай, че бъде надвишено разумното потребление.



Таксуването на разговори е на минута, а на трафика за мобилен интернет – на 1 KB. 1
GB се равнява на 1024 MB. Включеният трафик на данни за мобилен интернет на
максимална скорост и цената на МВ (ако такава е предвидена) се отнасят само за
мобилната мрежа на Мтел.



Тарифни планове Мтел бизнес безкрай се предлагат с тарифен план за ползване на
роуминг в ЕС – Eurotariff или друг избран от потребителя роуминг тарифен план.



Страни в Международна Зона 1 :Европейски странификсирани 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.



Страни в международна зона 2 европейски страни – мобилни 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, както
и Израел, Канада, САЩ, Япония.



Страни в международна зона 3– всички останали.



След изчерпване на включеното потребление в роуминг (изходящи гласови
повиквания, sms-и и мобилен интернет) се прилагат цените на тези услуги, съгласно
избрания от Абоната роуминг тарифен план. В случай, че избраният от Абоната
роуминг тарифен план включва потребление, аналогично на потреблението, включено
в избрания тарифен план Мтел бизнес безкрай, първо се изразходва потреблението в
тарифния план Мтел бизнес безкрай, след което се изразходва потреблението в
роуминг тарифния план.



Отчитането на трафик на данни в роуминг е спрямо избрания от абоната
основен роуминг тарифен план.



Неизразходваното потребление, което е включено в месечната такса за съответния
тарифен план Мтел бизнес безкрай, не се прехвърля за следващ месец.



Включените в месечната такса минутите и sms-и повиквания и sms-и към кратки
номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги
(напр. към 131, номера от типа “звезда“, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, и мобилни
портали за забавление), номера за услугата Prima 4Kids, номера за данни и факс,
изходящи WAP повиквания.



Включените неограничени минути и sms-и са валидни, единствено и само за
повиквания, генерирани от територията на Република България до номера от
Националния номерационен план. За всички останали повиквания, за който няма
приложима тарифа или цена, цената е 0,16 лв. без ДДС.



В рамките на срока на абонамента абонатът няма право да преминава към тарифен
план с по-ниска месечна такса.



Неустойката за предсрочно прекратяване на абонамента е в размер на стандартните
месечни такси, дължими до изтичане на 2-годишния срок на абонамента.



Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на Мтел



След изтичане на 2-годишния срок на ползване месечната такста за Мтел безкрай 40,
Мтел безкрай 60 и Мтел безкрай 70 се променя съответно на: 46 лв. 66 лв. и 76 лв.

