
 
 
 
 

Прима хит - нова 

 Описание 
 

С новата Прима хит получаваш до 500 минути за разговори към всички мобилни номера в мрежата на 

Мтел, при всяко презареждане. 

 

 

 Условия 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 Промоционалният пакет съдържа: 

o цена от 0,34 лв./мин. към всички мрежи в страната; 

o 3 лв. време за разговори. 

 Цената от 0,34 лв./мин. за национални разговори влиза в сила до 24 часа от активирането на 

картата с първо обаждане и е валидна 30 дни. Ще получиш нотификационен SMS от номер 1001, 

когато цената влeзе в сила. 

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

 При всяко презареждане на картата, отново получаваш цена от 0,34 лв./мин. за национални 

разговори и минути за разговори към всички в мрежата на Мтел. 

 
 

Презаредена сума Бонус минути към всички в Мтел Цена към всички национални 

мрежи 

5 лв. 25 0,34 лв./минута 

6 лв. 30 0,34 лв./минута 

10 лв. 50 0,34 лв./минута 

15 лв. 75 0,34 лв./минута 

30 лв. 150 0,34 лв./минута 

60 лв. 300 0,34 лв./минута 

100 лв. 500 0,34 лв./минута 
 

 Броят минути към Мтел, които получаваш при всяко презареждане, се изчислява като 

съответната презаредена сума се умножи по 5. 

 Допълнителните минути и специалната цена от 0,34 лв./мин при презареждане влизат в сила до 

24 часа от презареждането и са валидни за период от 30 дни. За ползването им се удържа такса 

от 2 лв. при всяко презареждане на картата. 

 В случай че презаредиш своята Прима карта, преди да е изтекъл 30-дневният срок на валидност 

на минутите, получени при предходното зареждане, новите минути се добавят към наличните 

и периодът на валидност на цялото количество минути към Мтел, както и на цената за 

национални разговори, се удължават с нови 30 дни. 

 Ако Прима картата не бъде презаредена, както и след изтичане на валидността на 

допълнителните минути и цената от 0,34 лв./мин., в сила са стандартните цени на тарифен 

план Прима стар: 0,34 лв./мин. към всички в Мтел и 0,59 лв./мин. към всички останали мрежи в 

страната. 

 Не се позволява преминаването на друг Прима тарифен план. 

 За проверка на наличните минути към Мтел, въведи *101#07#, последван от бутон за набиране 

(зелена слушалка или OK). Проверката е безплатна. 

 Тарифирането на разговорите е според тарифен план Прима стар. 

 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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