
         Промоционални предложения за самостоятелни оферти за интернет 
 

 

Мтел Нет 50  
Download скорост 50 Mbps 

Upload скорост  30 Mbps 

Промоционална месечна цена за 24 месеца 
при 2 –годишен абонамент 

9,99 лв. 

Промоционална месечна цена за 12 месеца 
при 1 –годишен абонамент 

10,99 лв. 

Стандартна месечна цена за 24 месеца 
при 2 –годишен абонамент 

19,99 лв. 

Стандартна месечна цена за 12 месеца 
при 1 –годишен абонамент 

21,99 лв. 

 

 

 Срок на офертата: 15.09.2017 – 31.10.2017 г. 

 Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9,99 лв. 

 Посочените скорости на upload са валидни за GPON /LAN мрежа. Upload скорост в DOCSIS мрежа 
за всички посочени пакети е до 7 Mbps 

 Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на техническа 
възможност и срещу такса от 19.99 лв. 

 Предоставя се 100% отстъпка от инсталационна такса – 29,99 лв. 

 Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугата се предоставя при наличие на техническа 
възможност. 

 Промоционалните месечни такси се прилагат за срока на целия абонамент ( 12/24 м), като след 
изтичане на посочените срокове се прилагат посочените стандартни такси. 

 Промоционалните предложения за валидни за нови абонати, които предоставят актуален 
документ, удостоверяващ, че са студенти за учебната 2017/2018 г.  

 Месечната такса включва цена за ползване на необходимото оборудване в случаите, когато 
технологичното решение на мрежата изисква устройство (модем) за ползване на услугата. Wi-Fi 
рутер се предоставя безплатно за срока на ползване на нови абонати на фиксирани услуги – за 
нов абонат се счита нов клиент на нов адрес –т.е адрес, на който в момента не се ползва 

услугата. Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно действащите за тях 
цени 

 Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата на 
Мобилтел ЕАД. Минимални изисквания за достигане на посочените скорости е свързване 
посредством кабел на клиентските устройства и оборудването за предоставяне на услугата. 

 Услугата Домашен интернет предоставя неограничен интернет трафик в мрежата на Мобилтел 
ЕАД 

 При липса на техническа възможност не се предоставя повече от един IP адрес 

 За информация - магазините на Мтел и Близу и на номер 0800 20011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


