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Mtel LIGHT 
 

Тарифи 

 
Ако използваш Mtel LIGHT, тук можеш да провериш тарифирането. Абонаментният план не важи за нови 

абонати. 

 

  Mtel LIGHT   

  Месечна такса 9,60 лв.   

  Включени минути към мобилната мрежа на Мтел 20 мин.   

  Брой номера, включени в групата Семейство и приятели 2   

  Цена на минута към групата Семейство и приятели 0,14 лв.   

  Цена на минута към мобилната мрежа на Мтел 0,30 лв.   

  Цена на минута към други мрежи в страната 0,48 лв.   

 

Всички цени са с ДДС. 

 

Условия 

 
 Услугата Семейство и приятели дава възможност за разговори на по-ниски цени с два избрани от 

клиента номера от мрежата на Мтел. Кратки номера, номера на услуги с добавена стойност и 

номера, започващи с 098 86 или 098 87, не могат да бъдат избирани. 

 Номерата от групата Семейство и приятели могат да бъдат променяни безплатно веднъж 

месечно. 

 Безплатните минути не включват обаждания към номера с добавена стойност, 131, *88, 

номерата от Семейство и приятели и преноса на данни. 

 Неизползваните минути от пакета не се прехвърлят за следващ период. 

 Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел. 

 Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, а след това отчитането става на 

всяка секунда. 

 От тарифен план Mtel LIGHT могат да се възползват всички настоящи и нови абонати на Мтел, 

както и клиенти на Прима. 

 Срок на договора – 1 година. 

 Всички цени са c ДДС. 

 Условията на тарифния план за нови абонати влизат в сила от датата на сключване на договора, 

а за съществуващи абонати – от датата на следващата фактура. 

 Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълен размер. 

 Месечният кредитен лимит от 100 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС), се прилага само за 

абонати на Мтел с новопридобита SIM карта. 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). 

 


