
   Предплатен домашен  

        интернет 
Описание: 

До 3 месеца безплатен интернет без дългосрочен абонамент.  

 

Вече не е нужно да се обвързваш с абонамент за 1 или 2 години.  

 

 Свободата да плащаш и ползваш, само когато ти имаш нужда от достъп до интернет; 

 Високоскоростен и висококачествен интернет през оптична свързаност; 

 Безплатна инсталация; 

 Безплатна инсталация в удобно време; 

 24/7 техническа поддръжка. 

 

Може да избереш един от следните пакети: 

 

Интернет пакет 
Домашен интернет 

30 Mbps 

Домашен интернет 

50 Mbps 

Домашен интернет 

100 Mbps 

Месечна такса 25 лв. 30 лв. 60 лв. 

Предплати еднократно за: Ще получиш бонус: 

2 месеца 1 месец 

6 месеца 3 месец 

9 месеца 3 месец + безплатен WiFi рутер 

Безплатен телефон: 0800 20 011 

 

 



Условия: 

 Всички посочени цени са в лева с ДДС. 

 Услугата се предлага единствено в района на Студенстски град 1700, гр. София. 

 Посочените скорости са негарантирани и максимално достижими в мрежата. 

 Високоскоростен интернет 100 Mbps се предоставя при наличие на техническа 

възможност. 

 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, без абонамент за услугата. 

 Услугата се предоставя въз основа на сключен договор, без определен срок на 

ползване. 

 Услугата 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. 

 От специалните предложения за бонус месеци при предплащане могат да се 

възползват нови и настоящи клиенти на фиксиран интернет с безсрочен абонамент от 

Мтел. 

 Wi-Fi рутер се предоставя безплатно за срока на ползване на услугата на нови абонати 

на фиксирани услуги от Мтел, при еднократно предплащане за 9 месеца за избрания от 

клиента пакет. За нов абонат се счита нов клиент на нов адрес (на който в момента не 

се ползва услуга). 

 Еднократна такса за активация: за нови клиенти - 9,90 лв.; за клиенти на мобилна 

гласова услуга от М-тел - 4,95 лв. 

 Пълните условия са на mtel.bg, 0800 20 011 и в магазините на Мтел, Хенди и 

Технополис. 

 


