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Допълнителни пакети за мобилен интернет трафик на 

атрактивна цена за твоята Data Прима 
 

Можеш да зареждаш своята Data Прима с допълнителни пакети за мобилен интернет. Пакетът може да бъде 

активиран еднократно или да избереш опция с автоматично подновяване. 

 Избери и активирай най-подходящият за теб допълнителен пакет като изпратиш безплатен SMS до 1796 с текст 
включения трафик на пакета, който искаш да активираш. Ако желаеш пакетът да се подновява автоматично, добави R 
пред текста за активиране. 

 Можеш да активираш допълнителен пакет и през новото Мтел меню с набиране на *123#, през mtel.bg, през Мтел зона 
или през новата Мтел апликация. 

Примери: 

 Ако желаеш да закупиш допълнителен пакет Prima Free Data 5GB еднократно, изпрати SMS с текст 5 GB до кратък номер 
1796. 

 Ако желаеш да закупиш допълнителен пакет Prima Free Data 5GB с опция да се подновява автоматично, изпрати SMS с 
текст R5 GB до кратък номер 1796. 

  

Пакет за данни 
Прима Free 
Data  
  512 MB 

Прима Free 
Data  
 1000 MB 

Прима Free 
Data  
 1500 MB 

Прима Free 
Data  
 2500 MB 

Прима Free Data  
5 GB 

Цена 19,90 лв. 1,99 лв. 29,90 лв. 9,90 лв. 24,90 лв. 

Включен трафик 512 MB 1000 MB 1500 MB 2500 MB 5120 MB 

Валидност 60 дни 15 дни 60 дни 20 дни 30 дни 

Безплатен SMS 
на 1796 с текст 

512 MB 1000 MB 1500 MB 2500 MB 5 GB 

 За прекратяване на автоматичното подновяване на допълнителен пакет, изпрати SMS със съдържание STOP на кратък 
номер 1796. 

 

Валидност на пакетите 

 Можеш да удължиш периода на валидност, като заредиш желания пакет, а неизползваният трафик (МВ) ще се натрупва 
с всяка следваща активация. 

 Ако валидността на пакета изтече, неизползваните MB не могат да бъдат прехвърляни за следваща бъдеща активация. 

 За проверка за наличния обем от данни (MB), изпрати безплатен SMS на кратък номер 1796 със съдържание Balans. 

 
Условия: 

 За да използваш услугата Мобилен интернет, трябва да имаш минимална наличност от 0,30 лв. на Прима мобилен 
интернет картата. 

 Всички цени са в лева, включват ДДС и са валидни само за мрежата на Мтел. 

 Цена на MB над предплатения трафик – 2,56 лв. 

 Начин на таксуване – на 20 KB. 

 1 МВ (Megabyte) се равнява на 1024 KB (Kilobytes). 

 
Предложенията са в сила до 04.05.2017г. 

sms://1796/

