Мтел Бизнес Трансфер
Описание:


Неограничени разговори в корпоративна група, отделно от включените национални
минути



Прехвърляне на неизговорените минути за следващия месец



Включен мобилен интернет



Безплатни разговори в мрежата на Мтел след изчерпване на включените минути



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

Цени:
Разговори

Мтел бизнес
трансфер XS

Мтел бизнес
трансфер S

Мтел бизнес
трансфер M

120

200

500

60

200

500

Без
ограничение

Без
ограничение

Без
ограничение

400 MB

1000 MB

Включени минути към всички
национални мрежи (извън Мобилен
VPN)
Промоционални минути към всички
национални мрежи

Включени минути в Мобилен VPN
(корпоративна група)

Мобилен Интернет
Мобилен интернет на максимална
скорост

Мобилен Интернет
Цена на MB след изчерпване на
трафика, включен в месечната
абонаментна такса

0.05 лв.

Разговори

Мтел бизнес
трансфер XS

Мтел бизнес
трансфер S

Мтел бизнес
трансфер M

0.08 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

0.25 лв.

0.25 лв.

0.25 лв.

Цена на минута
Цена на минута в мрежата на Мтел,
след изчерпване на минутите,
включени в месечната абонаментна
такса

Цена на минута
Цена на минута към всички мрежи в
страната, след изчерпване на
минутите, включени в месечната
абонаментна такса

8

33

лв./мес.

12

50

лв./мес.

16

67

лв./мес.

Условия:


Всички цени са без ДДС.



Офертата е валидна до 31.03.2016 г.



Условията са валидни при нов едногодишен или двугодишен абонамент тарифен план
Мтел бизнес трансфер по нов или действащ договор за услуги.



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



Неизползваните в рамките на даден месечен таксуващ период минути се прехвърлят за
следващия месец, като максималният брой прехвърлени минути не могат да са повече
от тези, които са включени стандартно в месечната абонаментна такса на съответния
тарифен план.



Неизползвания трафик на данни за мобилен интернет на максимална скорост не се
прехвърля за следващия месец.



След изразходване на посочения трафик на максимална скорост, скоростта на връзката
се намалява до 64 Kbps за тарифни планове Мтел трансфер S и M. Мтел има право да

въведе допълнително ограничение по отношение на скоростта, в случай, че бъде
надвишено разумното потребление.


Цена на МВ за тарифен план Мтел бизнес трансфер XS – 0,60 лв. Принципът на
тарифиране на пренос на данни (Мобилен интернет) е на всеки килобайт (KB). (1MB =
1024KB). Минималната сума на сесия, която се начислява при тарифиране на трафика
на данни е 0.01 лв.



Цена на 1 SMS към национални мобилни мрежи и към всички международни мрежи –
0.17 лв.



Цената от 0 ст./мин. към мобилната мрежа на Мтел е валидна след изчерпване на
включените в месечната такса минути към всички национални мрежи.



Включените в тарифните планове минути и sms-и, както и разговорите на цена 0,00
лв./ мин. не включват изходящи разговори и 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, номера от диапазон 0700), към номера за данни и факс, изходящи WAP
повиквания.



Таксуването на разговори е на минута, а на трафика за мобилен интернет - на 1KB.



Цена на MB за мобилен интернет на максимална скорост - 0,60 лв.



Включеният трафикът на данни за мобилен интернет на максимална скорост и цената
на МВ (ако такава е предвидена) се отнасят само за мобилната мрежа на Мтел.



При закупуване на устройство в брой или на изплащане абонаментът винаги е за срок
от 2 години. Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на
Мтел

