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Ако често пъ туваш  или пъ к ти се налага да ползваш  интернет извъ н дома си, избери план за мобилен интернет
за твоя таблет или лаптоп.

При 2-годишен абонамент: Мтел
сърф XS

Мтел
сърф S

Мтел
сърф M

Мтел
сърф L

Мтел
сърф XL

У слови я на пром оц и ята М тел съ рф : 

Съ рфираш  на максимална скорост в рамките на вклю чения трафик в пакета и продъ лжаваш  да съ рфираш  съ с

скорост 64Kbps след изчерпване на трафика.
•

Удобно променяш  и настройваш  плана си спрямо текущ ите ти нужди чрез допъ лнителните екстри, без това да се

отрази на срока на договора ти. Виж бутон „Екстри“ по-горе.
•

Месечна
такса

Промоционална
такса лв./м ес.7 45

лв./м ес.12 45
лв./м ес.17 45

Стандартна
такса 6.90 лв. 9.90 лв. 14.90

лв. 24.90 лв. 34.90 лв.

Мобилен
Интернет

Mобилен
интернет на
максимална
скорост

700 MB 1.5 GB 3 GB 7 GB 30 GB

Скорост след
ограничението 64 Kbps 64 Kbps 64 Kbps 64 Kbps 64 Kbps

Отстъпка

Отстъпка при
поръчка онлайн

1
месечна
такса

1
месечна
такса

1
месечна
такса

1 месечна
такса

1 месечна
такса

Срок на промоцията: от 01.10.2015 до 31.01 2016г.•
Промоционалната месечна такса е валидна при подписване на двугодиш ен договор на тарифи за мобилен интернет

SURF M, SURF L, SURF XL. След изтичане на двугодиш ния договор се прилага стандартната месечна такса за

съ ответната тарифа.

•

Тарифите Съ рф се предлагат само съ с SIM карта за пренос на данни при склю чване на едногодиш ен или двугодиш ен•



Екстри  с м оби лен и нтернет за  ком пю тъ р и  таблет:

Екстра месечна такса

* Eкстра 1 GB е валидна в рамките на един таксуващ  период, след което не се въ зобновява. Таксата се
начислява в следващ ата фактура.

Тарифите Съ рф се предлагат само съ с SIM карта за пренос на данни при склю чване на едногодиш ен или двугодиш ен

договор
•

Тарифите за мобилен интернет Мтел съ рф се предлагат само за физически лица•
Пъ рвият месечен абонамент се определя пропорционално на дните, оставащ и до датата на фактуриране•
Пъ лният брой МВ на максимално достижима скорост се предоставят в пъ лен размер ощ е от пъ рвия месец,

независимо от дните оставащ и до датата на фактуриране
•

След изчерпване на вклю чения трафик на максимална скорост, тя се променя на 64 Kbps•
Неизползваният трафик не може да бъ де прехвъ рлян за следващ  месец.•
Цените се отнасят само за мобилен интернет в мрежата на Мтел.•
1 MB се равнява на 1024 KB , 1 GB се равнява на 1024 MB.•
Ако искаш  да използваш  мобилен интернет, когато пъ туваш  извъ н страната, виж повече за специалните роуминг

тарифи за пренос на данни Mtel NET WINGS и Mtel NET AWAY
•

Мобилен интернет 1 GB* /еднократен пакет/ 5.90 лв./мес.

Мобилен интернет 3 GB към Facebook 2.90 лв./мес.

Мобилен интернет 3 GB към Viber 2.90 лв./мес.

Мобилен интернет 10
GB към YouTube, Vbox7 и https страници 4.90 лв./мес.

Мобилен интернет „Нощно сърфиране“
 (часови диапазон между 23:00-7:00ч.) 4.90 лв./мес.

Всички останали Екстри за мобилен интернет са с месечен абонамент. След изчерпване на вклю чения трафик на

максимална скорост, тя се променя на 64 Kbps.
•

Eкстра YouTube, Vbox7, https вклю чва трафик на максимална скорост до всички https страници, Vbox7 и YouTube.

Трафикъ т до YouTube е вклю чен в Екстрата, само ако е през актуална версия на приложението YouTube или през:

https://www.youtube.com.

•

Екстра Нощ но съ рфиране вклю чва 20 GB мобилен интернет на максимална скорост валидни за времето от 23:00 ч.

до 7:00 ч.
•

Екстрите за мобилен интернет се предлагат на клиенти, които са се абонирали за новите тарифи за мобилен

интернет Мтел съ рф.
•


