Домашен телефон 1
Описание
Празнично предложение - Домашен телефон 1 за 2,95лв. на месец.
Празнично предложение за Домашен телефон 1 от Мтел включва неограничени разговори към 2 мобилни
номера в мобилната мрежа на Мтел и 500 минути за разговори към всички фиксирани мрежи в страната,
само за 2,95 лв./месец.
Домашен телефон 1
Стандартна месечна такса
Промоционална месечна такса при 2-годишен срок на ползване*
Включени минути към фиксирани мрежи в страната
Включени минути към мобилни мрежи в страната
Включени минути към 2 номера "Семейство и приятели"
Цена на минута към фиксирани мрежи в страната след изчерпване на безплатните минути
Цена за промяна на номер от услугата “Семейство и приятели”**
Цена на минута към мобилни мрежи в страната

5,90 лв.
2,95 лв.
500
Безлимитни
0,05 лв.
0,60 лв.
0,25 лв.

Всички цени са с ДДС.
* Промоционалната месечна абонаментна такса се прилага в рамките на 2-годишния абонамент, след
което важат стандартните условия.
** Първите 2 (две) въвеждания или промени на номера от услугата “Семейство и приятели” са безплатни.
Цената на минута към номера 0700 и 1700 е 0,18 лв. С ДДС.

Условия




Цената важи с двугодишен абонамент.
Предложението е валидно от 1.12.2014 до 14.01.2015г.
Промоционалните условия са валидни само за нови абонати на услугата „Домашен телефон“ и от
тях могат да се възползват само дееспособни физически лица, които са:
- Нови клиенти, които сключат нов абонамент за мобилна телефонна услуга или пакет мобилен
интернет или фиксиран интернет или пакет телевизия и интернет, независимо от срока на този
абонамент;
- Абонати по действащ договор за мобилна телефонна услуга или пакет мобилен интернет или фиксиран
интернет или пакет телевизия и интернет, при удължаване срока на ползване на тези услуги.







Промоционалната месечна абонаментна такса се прилага в рамките на 2-годишния абонамент,
след което важат стандартните условия.
Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълен размер.
Минутите включени в месечната абонаментна такса към номера от услугата Семейство и
Приятели и към фиксирани мрежи в страната не включват изходящи разговори към кратки
номера, номера за услуги с добавена стойност, други специализирани услуги и номера за данни и
факс. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
Номерата от групата Семейство и Приятели могат да бъдат само мобилни номера от мрежата
на Мтел и не включват кратки номера, номера на услуги с добавена стойност и номера,
започващи с 098 8, както и номера на тарифен план с марка bob.
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Първите 2 въвеждания или промени на номерата от Семейство и Приятели са безплатни.
Цената на всяко следващо въвeждане или промяна е 0,60 лв.
Методът на тарифиране е на 1 минута.
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.
При смяна на адрес в населено място с различен код за национално избиране, фиксираният и
мобилният номер не се запазват.
Месечният кредитен лимит от 100 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС), се прилага само за
абонати на Мтел с ново придобит абонамент. При условие, че абонатът е заплатил три
последователни месечни фактури, по негово желание кредитният му лимит може да бъде
увеличен на 300 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС).
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