Комбинирай услуги
Вземи бонус пакет Домашен интернет и Интерактивна телевизия в комбинация с
мобилен план Мтел Безкрай L, Мтел Безкрай XL или Мтел Безкрай 2XL


Високоскоростен и висококачествен интернет през оптична свързаност;



Максимален контрол с функционалностите: запис, времево изместване, архив,
напомняне и др;



Мултиекран – възможност за гледане на съдържание на всички устройства;



Безплатно HD оборудване и Wi-Fi рутер;



Професионалнa безплатна инсталация ;



24/7 техническа поддръжка;

При 2- годишен абонамент в комбинация с
мобилен план Мтел Безкрай L, Мтел
Безкрай XL или Мтел Безкрай 2XL

Домашен интернет 30 Mbps + Икономичен
ТВ пакет

Промоционална цена

9,90 лв.информация

Стандартна цена

19,90 лв./мес.информация

Максимална скорост на download BG и
международен

30 Mbps

Брой канали в пакета

55+ канала

Добави повече скорост
Допълнителен интернет пакет

Месечна такса

+ 20 Mbps

2.99 лв. информация

+ 70 Mbps

6.99 лв. информация

Добави повече канали

Допълнителен ТВ пакет

Месечна такса

+ ТВ Стандартен пакет

6.99 лв. информация

+ ТВ Разпирен пакет

11.99 лв. информация



Срок на промоцията: от 01.04 – 30.04.2016 г.



Всички цени са с включен ДДС



Промоционалната месечна такса е валидна за нов 2–годишен абонамент за пакет
Домашен интернет 30 Mbps и Интерактивна телевизия - Икономичен пакет на нов адрес
в комбинация с 2-годишен абонамент за стандартни условия на Мтел Безкрай L, Мтел
Безкрай XL или Мтел Безкрай 2XL. Месечната такса от 9,90 лв. е валидна само в
рамките на 2-годишния срок на абонамента или до прекратяване на абонамента за
мобилна гласова услуга, което от двете събитие настъпи първо, след което се прилага
стандартната месечна такса от 19,90 лв.



Допълнителна информация за стандартните условия на абонаментен план Мтел
Безкрай L, Мтел Безкрай XL и Мтел Безкрай 2XL може да намерите тук;



Настоящи абонати на Мтел мобилна гласова услуга могат да се възползват от офертата
само в рамките на последните 3 месеца от срока на текущия си абонамент или след
изтичането му.



Потребителите на Прима могат да се възползват от предложението, ако преминат към
нов 2-годишен абонамент за тарифни планове Мтел Безкрай L, Мтел Безкрай XL или
Мтел Безкрай 2XL.



При сключване на пакетна услуга по условията на тази промоция, клиентите могат да
заявят допълнителни пакети - + ТВ стандартен, + ТВ разширен, + Домашен интернет
20 Mbps , + Домашен интернет 70 Mbps срещу заплащане на месечна абонаментна
такса, както следва:



+ТВ стандартен – 6,99 лв.



+ ТВ разширен – 11,99 лв.



+ Домашен интернет 20 Mbps – 2,99 лв.



+ Домашен интернет 70 Mbps - 6, 99 лв.



Абонаментът за допълнителните пакети е месечен и може да се прекъсне и възобнови
по желание на клиента, без неустойка и без това да се отрази на срока на договора за
услугата. ТВ пакетите, за които клиентът се е абонирал на първи (основен) телевизор

се ползват и на допълнителните телевизори само срещу заплащане на такса за
допълнителен медиен център за всеки от тях.


На клиента се предоставя безплатно устройство за ползване за срока на ползване на
съответната услуга. Клиентът може да се абонира за до 3 допълнителни медийни
центрове за ползване на 2-ри, 3-ти и 4-ти телевизор срещу допълнителна месечна
такса 2,45 лв. без обвързване за всеки медиен център.



Предложението е валидно само за частни клиенти.



Високоскоростен интернет 100 Mbps се предоставя при наличие на техническа
възможност.



Еднократна такса за активация: за нови клиенти - 9.90 лв.; за клиенти на мобилна
гласова услуга от Мтел – 4.95 лв.



Промоционалното предложение не може да се комбинира с други промоции.



Повече информация за промоцията може да бъде получена също: в магазините на
Мтел, Хенди, тел. за информация: 0800 20 011 и *88

