Мтел микс за бизнеса
Успешни комуникации за вашия бизнес

Разговори
Включени минути за разговори в корпоративна група

Микс за бизнеса с Мтел бизнес безкрай, офис
интернет и офис телефон

∞
(без ограничение)

Включени минути към национални фиксирани и мобилни
мрежи за Офис телефон
Включени минути към фиксирани и мобилни мрежи на Мтел
за Офис телефон
Цена на минута към фиксирани мрежи в страната след
изчерпване на включените минути за Офис телефон

250
неограничени
0.04 лв.

49

99

лв./мес.

Условия:
Общи условия













Всички цени са без ДДС
Предложението е валидно за фирми без обслужващ Акаунт мениджър
За срока на договора на Микс за бизнеса клиентите нямат право да променят тарифния
план и условията на услугите включени в него
Условията са валидни при сключване на нов 2-годишен абонамент за усулгите в
избрания пакет Мтел микс
От предложението могат да се възползват нови клиенти и настоящи абонати на Мтел,
чиито срок на договор за всяка от услугите, включени в Мтел микса, е изтекъл или до
изтичането му остават не повече от 3 месеца.
Мтел миксовете не могат да бъдат комбинирани с друга промоция за съответните
услуги, включени в пакета.
Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на Мтел
Фиксираните услуги в пакета могат да се ползват само на посочения в договора с
абоната адрес.
Всичките услуги в пакета са с общ срок на договора. При смяна на пакет на
съществуващи услуги, промяната на тарифния план влиза в сила веднага.
Размерът на неустойката при прекратяване на договора за услуги е в размер на
стандартните месечни абонаментни такси до края на договора без ДДС.
Офертата не важи при липса на техническа възможност за предоставяне на някоя от
услугите, за които се отнася.

Условия за мобилната услуга










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.
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.
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.

Условия за фиксиран телефон













Цената на минута към мобилни мрежи в страната след изчерпване на включените
минути за офис телефон е 0,21 лв.
Включените минути към фиксирани и мобилни мрежи на Мтел са валидни след
изчерпване на включените в месечната абонаментна такса минути към национални
фиксирани и мобилни мрежи.
Цената на минута към номера 0700 и 1700 е 0,18 лв./мин. с ДДС.
Методът на тарифиране при тарифен план Мтел домашен телефон S е на 1 минута.
Посочените безплатни минути за изходящи гласови повиквания, включени в месечната
абонаментна такса, не включват изходящи разговори към кратки номера, номера за
услуги с добавена стойност, и/или други специализирани услуги (включително към
номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилните портали), към номера 0700 и
1700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Ако посочените минути
не бъдат използвани в рамките на текущия месечен таксуващ период, правото на
ползването им се погасява, като същите не се прехвърлят за следващ месец.
Всички останали услуги, които не са посочени изрично в тарифния план, се таксуват
съгласно действащите цени на Мтел.
Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес.
Предоставеният фиксиран номер е от фиксирания номерационен план на Мтел.
Предоставеният мобилен номер не може да бъде съществуващ мобилен Мтел номер на
клиент на предплатена услуга (Прима) или на абонат на договор.
При смяна на адрес в населено място с различен код за национално избиране,
фиксираният и мобилният номер не се запазват.

Условия за фиксиран интернет










Услугата се предлага в районите с покритие на фиксираната мрежа.
Wi-Fi рутер се предоставя безплатно за срока на ползване на услугата на нови абонати
на фиксирани услуги от Мтел.
Максимална скорост на download BG и международен 30 Mbps, максимална скорост на
upload BG 20 Mbps; максимална скорост на upload BG 5 Mbps. Посочените скорости са
негарантирани и са максимално достижимите в мрежата.
Услугата предоставя неограничен интернет трафик в мрежата.
При липса на техническа възможност не се предоставя повече от един IP адрес.
В случаите, когато технологичното решение на мрежата изисква устройство за
ползване на услугата, то се предоставя безплатно за срока на ползване. Цената на
устройството е 100 лв., като то не се продава отделно, т.е. без абонамент за услугата.
Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес.
Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на
техническа възможност и срещу такса от 19.90 лв.

