
    

    Промоционални планове за 
Домашен телефон 

Описание: 

 Включени минути към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната 

 24/7 техническа поддръжка 

 Неограничени разговори в мрежата на Мтел 

 Безплатен телефонен апарат 

 

При 2-годишен абонамент: 

Мтел 

домашен 

телефон S 

Мтел 

домашен 

телефон M 

 
Месечна такса 

Промоционална такса 3.90лв 5.90лв 

Стандартна такса 6.90 лв. 9.90 лв. 

 
Включени минути 

за домашен 

телефон 

Включени минути към национални 

фиксирани и мобилни мрежи 
250 500 

Включени минути за международни 

разговори 
не 100 

 
Цена на минута 

Цена на минута към фиксирани 

мрежи в страната след изчерпване 

на безплатните минути 

0.05 лв. 0.05 лв. 

Цена на минута към мобилни мрежи 

в страната след изчерпване на 
0.25 лв.  0.25 лв. 



При 2-годишен абонамент: 

Мтел 

домашен 

телефон S 

Мтел 

домашен 

телефон M 

включените минути 

 

 

Условия: 

 Посочените промоционални ценови условия важат с нов 2-годишен абонамент за един 

от двата тарифни планове за Мтел домашен телефон. 

 Промоционалните условия са валидни за нови абонати на тарифни планове Мтел 

домашен телефон S и M. Съществуващи абонати на услугата Домашен телефон от 

Мтел, могат да се възползват от предложението в рамките на последните 3 месеца от 

срока на текущия си абонамент за Домашен телефон. 

 Промоционалните условия са валидни в периода 01.05 – 31.05.2016 г. 

 Офертата не важи за бизнес клиенти или абонати на bob тарифини панове 

 Включените минути към фиксирани и мобилни мрежи на Мтел са валидни след 

изчерпване на включените в месечната абонаментна такса минути към национални 

фиксирани и мобилни мрежи. 

 Включените минути за международни разговори са валидни към фиксирани номера в 

държави от ЕС, Израел, Русия, Турция и всички мрежи в САЩ и Канада. 

 Цената на минута към номера 0700 и 1700 е 0,18 лв./мин. с ДДС. 

 Методът на тарифиране при тарифен план Мтел домашен телефон S и М е на 1 минута. 

 Посочените безплатни минути за изходящи гласови повиквания, включени в месечната 

абонаментна такса, не включват изходящи разговори към кратки номера, номера за 

услуги с добавена стойност, и/или други специализирани услуги (включително към 

номера 131 и *88, Musicall, Mtel+, STUDIO 88, мобилните портали), към номера 0700 и 

1700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Ако посочените минути 

не бъдат използвани в рамките на текущия месечен таксуващ период, правото на 

ползването им се погасява, като същите не се прехвърлят за следващ месец. 

 Всички останали услуги, които не са посочени изрично в тарифния план, се таксуват 

съгласно действащите цени на Мтел. 

 Услугата е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес. 

 Предоставеният фиксиран номер е от фиксирания номерационен план на Мтел. 



 Предоставеният мобилен номер не може да бъде съществуващ мобилен Мтел номер на 

клиент на предплатена услуга (Прима) или на абонат на договор. 

 При смяна на адрес в населено място с различен код за национално избиране, 

фиксираният и мобилният номер не се запазват. 

 Месечният кредитен лимит от 100 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС), се прилага 

само за абонати на Мтел с новопридобит абонамент. При условие, че абонатът е 

заплатил три последователни месечни фактури, по негово желание кредитният му 

лимит може да бъде увеличен на 300 лв., валиден за текуща сметка (без ДДС). 

 


