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Mобилен интернет в роуминг с Mtel Net Wings 
Сигурна връзка с интернет, докато си извън България, с Mtel Net Wings. 

 

 

Възползвай се от пакет за мобилен интернет в роуминг според индивидуалните ти предпочитания. 

Избери Mtel Net Wings 10 или Mtel Net Wings 100 - с включени съответно 10 и вече 100 МВ трафик за пренос 

на данни.  

 

Ползваш още по-ниски цени за мобилен интернет в роуминг в сравнение със стандартните цени за пренос 

на данни. Пакетите Mtel Net Wings са валидни в 34 страни – всички мрежи в държавите от Европейския 

съюз, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия и препоръчителните мрежи на Турция, Сърбия, Македония и 

Швейцария.  

 

Пакетът е достъпен за всеки абонат на Мтел. 

 

Активацията е лесна: 

 С безплатен SMS с текст start: 

 1795 за Mtel Net Wings 10 

 1794 за Mtel Net Wings 100 

 През www.mtel.bg 

 Обади се в Центъра за обслужване на клиенти *88. След като предоставиш необходимите данни 

(ЕГН, код на фактурата), операторът ще активира услугата. 

 Пакетите Mtel Net Wings са активни до момента на деактивация. За да деактивираш: 

 Изпрати безплатен SMS с текст stop на номер 1795 или 1794, съответно за Mtel Net Wings 10 и 

Mtel Net Wings 100 или се обади в Центъра за обслужване на клиенти *88. 

 

 

Нови по-ниски цени, валидни от 01.07.2014 г. 

 

Пакет Цена на пакета 
Цена на 100 КB в 

пакета 
Включени МВ 

Мtеl Net Wings 10 4,50 лв. 0,04 лв. 10 МВ 

Мtеl Net Wings 100 29,90 лв. 0,03 лв. 100 МВ 

Всички цени са с ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtel.bg/1/mm/roaming/mc/index/ma/order/pd/8
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Условия 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 Начин на таксуване – на 100KB. 

 Цената на MMS-ите се определя от мрежата, в която се намира абонатът. Таксува се 

трафикът, който е генериран при изпращането и получаването на MMS-а в роуминг, за всеки 

започнат интервал. 

 Цените се прилагат за пренос на данни в роуминг в натоварена и ненатоварена часова зона. 

 Валидност на пакета: един цикъл на фактуриране (пакетът е активен до момента на 

деактивация). 

 Пакетите са валидни за всички мрежи в държавите от Европейския съюз, Норвегия, Лихтенщайн 

и Исландия, както и в препоръчителните мрежи в Турция, Сърбия, Македония и Швейцария. Във 

всички останали мрежи тарифирането е според роуминг тарифния план. Така се тарифира и 

трафикът над включените в пакета МВ преди началото на новия цикъл на фактуриране, когато 

се стартира новият пакет (ако допълнително не е деактивиран). 

 Всеки клиент на договор, ползващ BlackBerry в роуминг, се тарифира спoред BlackBerry ZONE 

независимо от роуминг тарифния му план за пренос на данни. 
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