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Mtel iPhone 
 

Описание 
 

За изключителния iPhone създадохме изключителни тарифи!  

 

Избери най-подходящата за теб Mtel iPhone тарифа – с всяка ползваш неограничен трафик за мобилен 

интернет и безплатни разговори с приятели.  

 

Получаваш още до 2000 безплатни минути за разговори, както и безплатни SMS-и и MMS-и. 

 

Сега можеш да усъвършенстваш тарифния си план като добавиш към него най-подходящата за теб 

ЕКСТРА - за разговори, SMS-и, MMS-и или мобилен интернет.  

 

Избери план:  

 

При 2-годишен договор: Mtel iPhone S Mtel iPhone M Mtel iPhone L Mtel iPhone XL 
 

Месечна такса 19,90 лв.  25,90 лв.  34,90 лв.  54,90 лв.  
 

Mобилен интернет на максимална скорост 250 МВ  512 МВ  1 GB  2 GB  
 

Включени минути към мобилната мрежа на 

Мтел 
500  1000  1000  2000  

 

Включени минути към други мрежи в 

страната 
 

30  100  200  
 

Включени SMS-и и MMS-и към мрежата на 

Мтел 

50 SMS 50 

MMS  

100 SMS 100 

MMS  

200 SMS 

200MMS  

1000 SMS 1000 

МMS   

Цена на минута към всички мрежи в 

страната 
0,32 лв.  0,29 лв.  0,29 лв.  0,29 лв.  

 

Цена на SMS към всички мрежи в страната 0,14 лв.  0,14 лв.  0,14 лв.  0,14 лв.  
 

 

Условия 

 
 Неизползваните минути, SMS и безплатен трафик за данни не се прехвърлят за следващия период 

на таксуване. 

 Нови абонати на тарифните планове Mtel iPhone M, Mtel iPhone L и Mtel iPhone XL не заплащат 

инсталационна такса. 

 През първите 6 месеца от договора си абонатът не може да сменя тарифния си план към план с 

по-ниска месечна такса.  

 Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел. 

 Метод на таксуване за трафик за данни: на 1 КВ. 

 Първоначалният период на таксуване на разговори е 60 секунди, след това отчитането е на 

всяка секунда. 

 Включеният трафик за данни се отнася само за мрежата на Мтел. 1 GB се равнява на 1024 МВ. 

 Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълния й 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). 

 При достигане на включения трафик на максимална скорост, скоростта за пренос на данни ще 

бъде намалена до 64 Kbps.  

 Тук можете да проверите тарифирането по Mtel iPhone Plus (PDF).  

http://www.mtel.bg/ekstri-za-tarifen-plan
http://www.mtel.bg/ekstri-za-tarifen-plan
http://www.mtel.bg/spravki-tseni-i-taksi
http://www.mtel.bg/main_pages/si.php/8264/Mtel%20iPhone%20Plus%20-%20Tarifi.pdf

