
 
 
 

Прима Говори 5, плати 1 

 Описание 
 

С новата Прима говориш 5 минути към всички мрежи в страната, а плащаш само 1 минута на цена 0,49 лв. 

 3 лв. включено време за разговори 

 5 минути към всички мрежи в страната на цената на една минута 

 
 

 Условия 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 Цена на пакета 7 лв. 

 Промоционалният пакет съдържа: 

-Бонус 5 минути към всички на цената на една*; 

3 лв. време за разговори. 

*Първоначален бонус, включен в Прима картата: 0,49 лв. цена за първите пет минути от всеки 

разговор към всички национални мобилни и фиксирани мрежи. 

 Цена от 0,49 лв./мин. за всяка следваща минута след петата в рамките на всеки разговор. 

 Първоначалният бонус влиза в сила до 24 часа от активирането на картата и е валиден 30 дни. 

Ще получиш нотификационен SMS от номер 1001, когато цената влeзе в сила. 

 За да се удължи срокът на валидност на бонуса, трябва да презаредиш своята Прима карта. 

 При всяко презареждане на картата с 5 лв. или повече, отново получаваш бонус 0,49 лв. цена за 

първите пет минути от всеки разговор към всички национални мобилни и фиксирани мрежи. 

 Цената от 0,49 лв./мин. се прилага за всяка минута след петата в рамките на всеки разговор. 

Бонусът при презареждане влиза в сила до 24 часа от презареждането и е валиден 30 дни. За 

ползването на бонуса, при всяко презареждане се удържат 0,60 лв. 

 За да се удължи периодът на валидност на първоначалните и/или бонусите при презареждане, 

картата трябва да бъде презаредена. 

 В случай, че картата бъде презаредена, преди да е изтекъл 30-дневния срок на валидност на 

бонуса - 5 минути към всички на цената на 1, срока на валидност на този бонус се удължава с 

нови 30 дни. 

 След изтичане на срока на валидност на бонусите или ако картата не бъде презаредена, в сила са 

стандартните цени на тарифен план Прима 49: 0,49 лв./мин. към всички мобилни и фиксирани 

мрежи в страната. В тарифен план Прима 49 не се предоставя възможност за ползване на 

услугата Семейство и приятели. 

 При преминаване от Прима "Говори 5, плати 1" към Постпейд и последващо връщане към Прима, 

няма да ползваш промоционалните условия на Прима "Говори 5, плати 1". 

 Тарифирането на всички национални и международни разговори е на минута. 

 При закупуването на допълнителен пакет с минути или SMS, изчерпването на минутите, 

включени в допълнителния пакет, е с тарифиране на минута. 

 За повече информация *88 или посети магазин на Мтел. 

 Промоционалните условия са в сила при активиране на картата и всяко презареждане до 31.12.2015г.  
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