
    Смарт 2013 
 
 
Цени за тарифни планове Mtel Smart 

Елементи на тарифния план 
Цена / Минути 

Mtel Smart 1 Mtel Smart 2 Mtel Smart 3 

Месечна абонаментна такса 24,90 34,90 59,90 

Минути изходящи гласови повиквания към 5 
номера от услугата “Семейство и Приятели”, 
включени в месечната абонаментна такса 

Без 
ограничение 

Без 
ограничение 

Без 
ограничение 

Минути изходящи гласови повиквания към 
всички мобилни и фиксирани мрежи в страната, 
включени в месечната абонаментна такса 

200 400 1000 

Минути изходящи гласови повиквания към 
всички мобилни и фиксирани мрежи в страната, 
включени в месечната абонаментна такса 

Промоционални условия за 2 години* 

300 600 1500 

Включен трафик за данни Неограничен Неограничен Неограничен 

Трафик на данни на максимална скорост, 

включен в месечната абонаментна такса, след 

което се намалява скоростта на 64 Kbps 

750 MB 1500 MB 3000 MB 

Трафик на данни на максимална скорост, 

включен в месечната абонаментна такса, след 

което се намалява скоростта на 64 Kbps 

Промоционални условия за 2 години* 

  
1125 MB 

 

2250 MB 4500 MB 

Цена на минута изходящо гласово повикване 
към всички мобилни и фиксирани мрежи в 
страната, след изчерпване на минутите, 
включени в месечната абонаментна такса 

0,29 0,19 0,09 

Цена на 1 SMS в страната 0,14 0,14 0,14 

 
Посочените цени са с включен ДДС. 
* Промоционалните условия са валидни само при подписване на 2г. дългосрочен договор и са за 

Срока на ползване от 2 години, като след изтичането му се прилагат стандартните условия. 
 

         Принцип на тарифиране - таксуването на разговорите към всички мрежи е на всеки 60 
секунди. Минималният интервал на таксуване е 60 секунди. (60/60) 

         Принципът на тарифиране на пренос на данни (Мобилен интернет) е на всеки килобайт 
(KB). (1MB = 1024KB). След изразходване на трафика на максимална скорост, скоростта на 
връзката се намалява до 64 Kbps. 
  

1.     Услугата “Семейство и приятели” дава възможност да бъдат избрани до пет номера на други 
потребители на мрежата на “Мобилтел” ЕАД и да провежда изходящи разговори към тези 
номера без ограничение и без да заплаща допълнителна цена за тях. Операторът има право да 
ограничи изходящите разговори към избраните номера с оглед гарантиране на разумно 
потребление (до 3000 минути на месец). 


