
Mtel Europe Unlimited 
 

Описание 

Mtel Europe Unlimited е уникален роуминг тарифен план, който се активира в 

допълнение към използвания от вас основен роуминг тарифен план, с който само 

срещу дневна такса получавате възможността да говорите, да изпращате кратки 

съобщения и да ползвате мобилен интернет в Европейски съюз, Исландия, 

Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Таксата се начислява, само ако сте използвали 

трафик в тези държави за конкретния ден (входящ или изходящ разговор, кратко 

съобщение или трафик за мобилен интернет в роуминг). При липса на потребление 

такса не се начислява! 

 

 
Абонирай се: 

 През моят Мтел 
 Като изпратиш безплатен SMS* с текст OK на 1753 

 Чрез заявка в Мтел магазин. 

  

Деактивация: 

 Като изпратиш безплатен SMS* с текст STOP на 1753 
 Чрез заявка в Мтел магазин. 

  

* Изпращането на СМС към тези кратки номера е безплатно от България, от 
роуминг се таксува според роуминг тарифния план. 

 

Условия 

 Всички цени са с ДДС. 
 Зона на валидност: Mtel Europe Unlimited е валиден във всички мрежи в Европейския 

съюз: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, 
Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, 
Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, 
Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, както и 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. 

 Отчитането на трафик на данни в роуминг е спрямо избрания от абоната основен 
роуминг тарифен план. 

Тарифа 
Изходящи и входящи 

повиквания 

Кратки 

съобщения (SMS) 

Мобилен 

интернет (МВ) 

Дневна 

такса 

Mtel 

Europe Unlimited 
1000 1000 200 6.90 лв. 

https://www.mtel.bg/roaming-change
sms:1753
http://www.mtel.bg/nameri-mtel-magazin


 Метод на отчитане на трафика: за гласови повиквания - на всеки 60 секунди 
(изходящо и входящо гласово повикване); 

 Mtel Europe Unlimited е валиден за входящи и изходящи гласови повиквания (към 
държави от посочената Зона на валидност, изходящи SMS-и и за мобилен интернет 
във всички мрежи на посочената Зона на валидност. 

 Mtel Europe Unlimited се активира единствено като допълнителен план към избрания 
от абоната основен роуминг тарифен план. Промяната на основния роуминг 
тарифен план, извършена след активиране на Mtel Europe Unlimited, не води до 
автоматична деактивация на Mtel Europe Unlimited. 

 Дневната такса се начислява единствено при условие, че в рамките на деня е 
генериран трафик в посочената по-горе Зона на валидност (входящ или изходящ 
разговор, изпратено кратко текстово съобщение или мобилен интернет в роуминг). 

 При липса на потребление в Зоната на валидност (държави от Европейския съюз, 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) дневна такса не се начислява. 

 Не се препоръчва ползването на навигация, тетъринг, download на филми. 
 След изчерпване на включените минути и SMS-и се прилагат цените на активния 

основен роуминг тарифен план. 
 След достигане на включеното потребление от 200 МВ Мобилтел спира достъпа до 

мобилен интернет. След изтичане на съответното денонощие ( след 23:59 българско 
време) достъпът се възстановява. 

 Mtel Europe Unlimited не включва повиквания и кратки текстови съобщения към 
номера за услуги с добавена стойност. Обаждания към сателитни номера и номера 
за услуги с добавена стойност се тарифират според избрания основен роуминг 
тарифен план. 

 Цената на изходящо гласово повикване и кратки текстови съобщения от страните на 
Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция към мрежа извън 
Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция се таксува според 
основния роуминг тарифен план. 

 Цената на реализирания роуминг трафик в мрежа, извън Европейския съюз, 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция, се таксува според избрания основен 
роуминг тарифен план. 

 Повикванията осъществени от и приети в корабни мрежи се таксуват според 
основния роуминг тарифен план, независимо от местоположението на плавателния 
съд. 

 

 


