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Елементи на тарифния план

Цена в лева с ДДС/процент/минути/МB
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Цена на минута изходящо гласово
повикване към мобилната мрежа на
Мобилтел (включително номера с марка
„bob”) и фиксираната мрежа на Мобилтел,
след изчерпване на минутите, включени в
месечната абонаментна такса

0.10

0.00***

0.00***

Цена на минута изходящо гласово
повикване към всички други мобилни и
фиксирани мрежи в страната, след
изчерпване на минутите, включени в
месечната абонаментна такса

0.30

0.30

0.30

Цена на МВ след изчерпване на трафика,
включен в месечната абонаментна такса

0,60

-

-

Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в
страната и към всички международни мрежи

0.20

0.20

0.20

Месечна абонаментна такса при срок на
ползване - 1 година
Месечна абонаментна такса при срок на
ползване - 2 години
Промоционална отстъпка от месечната
абонаментна такса, валидна при срок на
ползване 2 години*
Стандартни минути за изходящи гласови
повиквания към всички фиксирани и
мобилни мрежи в страната, включени в
месечната абонаментна такса
Промоционални минути за изходящи
гласови повиквания към всички фиксирани и
мобилни мрежи в страната, валидни при
срок на ползване 2 години****
Трафик на данни за Мобилен интернет на
максимална скорост в мрежата на Мобилтел
(в МВ), включен в месечната абонаментна
такса**

* Отстъпката от месечна абонаментна такса е валидна само при абонамент със Срок на
ползване от 2 години (24 месеца) и се прилага само в рамките на този срок. След
изтичане на посочения Срок на ползване се прилага стандартната месечна
абонаментна такса. Метод на прилагане на отстъпката: конкретната сума на отстъпката
в лева се получава след като определеният процент се приложи върху стандартната
месечна абонаментна такса без ДДС и получената сума се закръгли до втория знак след
десетичната запетая. Изчислената по този начин сума на отстъпката се приспада от
стандартната месечна абонаментна такса без ДДС и се получава промоционалната
месечна абонаментна такса без ДДС. Към така получената сума се включва ДДС.
** След изразходване на посочения трафик на максимална скорост, скоростта на
връзката се намалява до 64Kbps. Мобилтел има право да въведе допълнително

ограничение по отношение на скоростта, в случай, че бъде надвишено разумното
потребление, като за такова се приема потребление превишаващо с 30 или повече %
включените МB на максимално достижима скорост.
*** Операторът има право да спре достъпа на Абоната до Мрежата в случай на
установен нетипичен трафик по смисъла на Общи условия за взаимоотношенията
между "Мобилтел" EАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни
наземни мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE, в това число при
недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до затрудняване на
осъществяване на повиквания от страна на останалите потребители на мрежите на
Оператора.
**** Промоционалните минути се добавят към стандартните минути, включени в
месечната абонаментна такса. Промоционалните минути са валидни в рамките на 2годишния Срок на ползване, като след изтичането му се прилагат стандартните условия
на тарифния план. В случай, че бъде определен едногодишен Срок на ползване, се
прилагат стандартните условия на съответния тарифен план.
Минутите изходящи гласови повиквания, включени в месечната абонаментна такса,
както и повикванията на цена 0,00 лв./ мин. не включват изходящи повиквания към
кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани
услуги (включително към номера 131 и *88, номера от диапазон 0700, Musicall, Mtel+,
STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера за данни и факс, изходящи
WAP
повиквания. След изчерпване на минутите, включени в месечната абонаментна такса,
се прилагат цените на изходящи гласови повиквания, посочени в таблицата по т.3а.
Ако включените в месечната абонаментна такса стандартни минути не бъдат
използвани в рамките на текущия месечен период на фактуриране, същите се
прехвърлят за следващ месец, при следното условие:
прехвърлят се всички неизразходвани минути от текущия или от предходни месеци
(прехвърлени за ползване през текущия), но не могат да се прехвърлят повече минути
от тези, които са включени стандартно в месечната абонаментна такса на съответния
тарифен план. Остатъкът не се прехвърля и се губи.
Това правило не се отнася за промоционалните минути изходящи гласови повиквания
към мобилни и фиксирани мрежи в страната, които не се прехвърлят за следващ
месечен период на фактуриране, ако не бъдат изразходвани през текущия.
Неизразходваният трафик на данни на максимална скорост, включен в месечната
абонаментна такса, не се прехвърля за следващ месечен период на фактуриране.
Принципът на тарифиране на разговорите към всички национални мрежи е на всеки 60
секунди, като минималният интервал на таксуване е 60 секунди.
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.

