
 

 Какво е важно да знаеш 

 Срок на офертата: 01.11 – 31.01.2017. 

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

 Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на 

техническа възможност и срещу такса от 19.99 лв. 

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

техническа възможност. 

 Промоционалната месечна такса се прилага през първите 6 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 абонати, които нямат действащ 

абонамент за услугата на съответния адрес, както и за съществуващи абонати на Мтел 

и Близу в последните 3 месеца от срока на текущия им абонамент. 

 Месечната такса включва цена за ползване на необходимото оборудване - 1 ТВ 

приемник със съответното оборудване към него и ползване на достъп до 

телевизионните програми, включени в избрания ТВ пакет. HD оборудване се 

предоставя 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 услуга. Допълнителното 

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

 Един клиент може да се абонира за до 3 допълнителни ТВ приемници за ползване на 

2-ри, 3-ти и 4-ти телевизор, без обвързване срещу допълнителна месечна такса 5,99 лв. 

за всеки допълнителен ТВ приемник. Клиент може да се абонира за допълнителен ТВ 

приемник срещу месечна такса 2,99 лв. за 2-годишен срок на ползване при следните 

условия: (а) срокът на ползване на ТВ приемник следва да съвпада със срока на 

ползване на основния ТВ пакет, към който се активира; и (б) ако абонатът вече има 2-

годишен абонамент за Телевизия, абонатът може да активира ТВ приемник за нов 2-

годишен срок на ползване , който ще се прилага и за основния ТВ пакет. 

 ТВ пакетите, за които клиентът се е абонирал на първи (основен) телевизор могат да 

се ползват и на допълнителните телевизори само срещу таксата за допълнителен ТВ 

приемник за всеки от тях. 

 Допълнителните ТВ приемници се активират само на адреса, на който се ползва 

основният ТВ приемник. 

 Пакет ТВ Премиум не е наличен при предоставяне на телевизия чрез сателитна 

технология. 

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

  



Допълнителни екстри 

 Посочените месечни такси за допълнителните ТВ пакети (HBO, HBO&Cinemax, Play HD, 

Europe SD, MAX HD, MAX SD) с 2-годишен абонамент се предоставят за нов 2-годишен 

срок на ползване при следните условия: (а) срокът на ползване на допълнителния 

пакет следва да съвпада със Срока на ползване на основния ТВ пакет, към който се 

активира; (б) ако абонатът има абонамент за Телевизия за Срок на ползване 2 години, 

абонатът може да активира допълнителния пакет/ ТВ приемник за нов срок на 

ползване от 2 години, който ще се прилага и за основния ТВ пакет. 

 Допълнителните пакети Diema Extra се предлагат само с безсрочен абонамент. 

Безсрочният абонамент за допълнителните пакети може да се прекъсне и възобнови 

по желание на абоната, без неустойка и без това да се отрази на срока на основния 

абонамент. 

 Промоционалната месечна такса за MAX SD се прилага за първите 24 месеца при 

сключване на нов 2 годишен абонамент. Промоционалната месечна такса за Play HD, 

Балкани, Europe SD, MAX HD се прилага за първите 12 месеца при сключване на нов 2-

годишен абонамент. След изтичане на посочените срокове на валидност се прилагат 

стандартни цени. 

 Промоционалната месечна такса за пакет Cinemax се прилага за първия месец при 

сключване на безсрочен абонамент.След изтичане на посочените срокове на 

валидност се прилага стандартна цена от 2,99 лв. с безсрочен абонамент. 

 Посочените цени за пакет HBO и HBO & Cinemax са валидни единствено за следните 

пакети : ТВ Смарт, ТВ Стандартен, ТВ Разширен, ТВ Разширен + ,ТВ Премиум, Двоен 

пакет Смарт 25 , Стандартен 50, Разширен 75, Разширен 25, Разширен + 100, Премиум, 

и следните тройни пакети: Мтел Микс Смарт 25, Мтел Микс Стандартен 50, Мтел Микс 

Разширен 75, Мтел Микс Разширен + 100, Мтел Микс Премиум 200, които се предлагат 

от 06.06.2016 г. За всички останали пакети са приложими следните цени: HBO- 7,90 

лв./мес, HBO& Cinemax – 9,90 лв./мес с безсрочен абонамент. 


