Промоционално предложение за Net Box при комбинация с мобилна услуга

Net Box 50
Скорост на сваляне (download)

42 Mbit/s

Скорост на качване (upload)

10 Mbit/s

Включен в месечната такса обем за пренос на
данни

Неограничен

Включен в месечната такса обем за пренос на
данни на максимална скорост

50 GB

Скорост след изчерпване на включените GB на
максимална скорост

256 Кbit/s

Стандартна месечна такса при двугодишен срочен
договор

19.99 лв. с ДДС

Промоционална месечна такса за първите 24 месеца
при двугодишен срочен договор при комбинация с
мобилна услуга

13.99 лв. с ДДС


















Срок на промоционалното предложение: 01.04.2018 – 30.04.2018 г.
Промоционалната месечна такса се прилага през първите 24 месечни
периода на фактуриране при сключване на нов 2-годишен абонамент,
след което се прилага стандартната месечна такса
Промоционалната месечна такса е валидна за нови или съществуващи
абонати на мобилни услуги ( гласови или за данни, които нямат действащ
абонамент за услугата Net Box на съответния адрес.
Услугата Net Box е фиксирана услуга, чрез която Абонатът получава
пакет, съдържащ крайно устройство - 4G Wi-Fi рутер и SIM карта, която
дава възможност на абоната да осъществява интернет трафик чрез
мобилната мрежа на Мобилтел.
Абонаментът за Net Box включва неограничен обем интернет трафик в
мобилни мрежи на Мобилтел ЕАД и мобилен интернет на максимална
скорост в тези мрежи (в т.ч. в 4G мрежата).
След изразходване на посочения трафик на максимална скорост,
скоростта на връзката се намалява до 256 Kbps.
Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално
достижимите в мрежата на Мобилтел ЕАД.
Еднократни такси: за активация и свързване към мрежата – 9,99 лв.;за
промяна на адреса - 4.99 лв.; за ползване на Wi-Fi рутер при 1-годишен
срок на абонамента– 19,99 лв.; при 2-годишен срок на абонамента –
безплатно.
Допълнително оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно
действащите за тях цени.
Всички посочени цени са в лева и с ДДС.
За информация - магазините на Мтел и Близу и на номер 0800 20011.

