
  EUROTARIFF 
 
Цени:  

 
Нови по-ниски цени в Европейски съюз, валидни от 01.07.2014 г. 

 

Зони 

Изходящо 

повикване 

към ЕС 

Изходящо 

повикване 

извън ЕС 

Входящо 

повикване 

Изходящ 

SMS 

Цена 

на МВ 

Зона 1 – 

Страни в 

ЕС 

0.371 лв. 5.83 лв. 0.098 лв. 0.117 лв. 
0.391 

лв. 

Зона 2 – 

Страни 

извън 

ЕС 

5.83 лв. 5.83 лв. 2.49 лв. 1.08 лв. 
19.90 

лв. 

 

Заявете желанието си да ползвате EUROTARIFF при вашия личен консултант или в 

някой от магазините на Мтел и подпишете анекс за избор на тарифен план. 

 

 

 

Условия: 

 
 Всички цени са без ДДС. 

 Начин на таксуване на входящите повиквания в Зона 1 – на всяка секунда. 

 Начин на таксуване на изходящите повиквания от Зона 1 към Зона 1 – първоначален 

интервал от 30 секунди, след това – на всяка секунда. 

 Начин на таксуване на всички останали повиквания – на 60 секунди. 

 Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 1: на 1 KB. 



 Начин на таксуване на мобилния интернет в Зона 2: на 100 KB (трафикът на всяка 

отделна сесия се таксува отделно на неделими интервали от 100 КВ). 

 Цената на входящите повиквания и изпратените кратки съобщения се определя от 

зоната, в която се намирате. 

 Без месечна такса и такса за активиране. 

 При изходящо обаждане от AT&T САЩ и корабната мрежа AT&T Bermuda, таксуването 

започва в момента на осъществяване на връзката, при положение, че от момента на 

получаване на сигнал „Свободно“ са изминали не повече от 30 секунди. В противен 

случай, таксуването започва след 30-та секунда от получаване на сигнал „Свободно“. В 

случай на нереализирана връзка, таксуването започва от 30-та секунда от получаване 

на сигнал „Свободно“. 

 При изходящо обаждане от T-Mobile САЩ, таксуването започва след сигнал „свободно“, 

независимо дали връзката е осъществена. 

 При изходящо или входящо обаждане в следните мрежи таксуването започва от 

иницииране на повикването (вкл. сигнал „Свободно”): Claro Аржентина, Telefonica 

Аржентина, всички мрежи в Канада, Comcel Колумбия, Claro Коста Рика, MTN Нигерия, 

Claro Пуерто Рико и Claro Уругвай. 

 При изходящо обаждане от следните мрежи таксуването започва от иницииране на 

повикването (вкл. сигнал „Свободно”): Belize Telemedia Белиз, Claro Гватемала, Telcel 

Мексико Claro Панама и MTN Свазиленд. 

 Повикванията осъществени от и приети в корабни мрежи се тарифират по цените на 

зона 2, независимо от местоположението на плавателния съд. 

 

 
 

Зони: 

Стандартната роуминг тарифа покрива 2 зони:  

 

Зона 1 - Страни от Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, 

Естония, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Карибски о-ви (Мартиника, 

Гваделупа, Френска Гвиана), Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, 

Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, 

Франция, Холандия, Хърватия, Чехия, Швеция. 

Зона 2 - Всички останали страни.  

 



При изходящо обаждане от AT&T САЩ, тарифирането започва след 29-та секунда, независимо дали връзката е 

осъществена. При изходящо обаждане от следните мрежи тарифирането започва от иницииране на повикването 

(вкл. сигнал „Свободно”): Claro Гватемала, Telcel Мексико и Claro Панама. 

 

При изходящо или входящо обаждане в следните мрежи тарифирането започва от иницииране на повикването (вкл. 

сигнал „Свободно”): Claro Аржентина, Telefonica Аржентина , Comcel Колумбия, Claro Коста Рика, MTN Нигерия, Claro 

Пуерто Рико и Claro Уругвай. 

 


