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Mтел ТВ премиум 

Включени екстра 

пакети 

Мтел ТВ 

разширен + 

Включен HBO 

пакет 

Мтел ТВ 

разширен  

Мтел ТВ 

стандартен  
Мтел ТВ смарт  

210+ канала 120+ канала 120+ канала 90+ канала 60+ канала 

 

 
63 HD канала  

 
23 HD канала  

 
20 HD канала  

 
8 HD канала  

 
4 HD канала  

 

1 месечна такса  
отстъпка при поръчка онлайн  

 

1 месечна такса  
отстъпка при поръчка онлайн  

 

1 месечна такса  
отстъпка при поръчка онлайн  

 

1 месечна такса  
отстъпка при поръчка онлайн  

 

1 месечна такса  
отстъпка при поръчка онлайн  

3523лв./мес. 

45.98 лв./мес. 12 

mес. 

 

2098лв./мес. 

26.98 лв./мес. 12 

мес. 

 

 

1798лв./мес. 

22.98 лв./мес. 12 

мес. 

 

1398лв./мес. 

17.98 лв./мес. 12 

мес. 

 

899лв./мес. 

11.99 лв./мес. 12 

мес. 

 

 

 

 Срок на офертата: 01.12.2017 – 31.12.2017г. 
 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 12 месечни периода на фактуриране при 

сключване на нов 2-годишен абонамент, след което се прилага стандартната месечна такса. 
Месечната такса на ТВ пакети Премиум, Разширен, Разширен+ се формира от промоционалната 
цена съответно на Премиум, Разширен 75, Разширен + 100 и цена на допълнителен пакет Mtel 
Sport Max с 2 год. абонамент. Месечната такса на ТВ пакет Стандартен се формира от 
промоционалната цена на ТВ пакет Стандартен и цена на допълнителен пакет Mtel Sport с 2 год. 
абонамент. 

 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. 
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 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 

 

 

 


