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Предплатен мобилен интернет 
 

 

Data Prima 
 

Свободен си да сърфираш където и когато пожелаеш, във всяка точка на България. Просто вземи Data 

Прима, твоя стартов пакет за предплатен мобилен интернет - без регистрация, без договори или 

месечни такси.  

 

Стартов пакет 
Включена 

сума 

Включен 

трафик 

Валидност на 

включения трафик 
Цена 

Прима мобилен интернет 

2048 MB 
- 2048 MB 8 дни 9,90 лв. 

 

Всички цени са с ДДС. 

 

Активация на картата: 

 Постави SIM картата в мобилния си телефон или VMC стика. 

 Въведи своя 4-цифрен PIN код, който първоначално е 0000. 

 За да разбереш номера на твоята карта, изпрати безплатен SMS с текст „Nomer” на кратък 

номер 1617. С изпращането на този SMS твоята карта се активира автоматично. 

 

Регистрирай се безплатно и влез в Частни клиенти > Моят Мтел > Моите услуги. В обновеното меню 

можеш да проверяваш детайлно бонусите и наличността, с които разполагаш. 

 

Допълнителна информация 

Начини за презареждане 

 

Всички настоящи начини за презареждане на Прима карта са валидни, освен чрез: 

 обаждане на 1011, 1013 и 1014 

 еPay Voice 

 Mtel Quick Pay 

 

Услуги, които не могат да се ползват от Прима мобилен интернет 

 Гласови повиквания (входящи и изходящи) 

 Видео повиквания (входящи и изходящи) 

 Гласова поща 

 Всички гласови менюта: 1011 (за зареждане и проверка на наличност и валидност); 1012 

(Семейство и приятели); 1013 и 1014 (презареждане на картата съответно на български език и 

английски език). 

 SOS-обаждане 

 MMS 

 MUSICALL 
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 Пропуснати повиквания и възможни обаждания 

 Семейство и приятели 

 GPRS в роуминг 

 

 Ръководство за Прима мобилен интернет 

 Стари условия за предлатен мобилен интернет 

 Допълнителни пакети за Data Прима - Архив 

 

 

Пакети за Data Prima 
 

Допълнителен мобилен интернет трафик на атрактивна цена за твоята Data Прима.  

 

Можеш да зареждаш своята Data Прима с допълнителни пакети за мобилен интернет. Избери най-

подходящия за теб и изпрати безплатен SMS до 1796 с текст включения трафик. Ако желаеш да закупиш 

пакет за 24,90 лв. с включени 5120 MB, изпрати SMS с текст "5 GB" до кратък номер 1796. 

 

Пакет за данни Прима Free Data 2 GB Прима Free Data 5 GB 

Цена 9,90 лв. 24,90 лв. 

Включен трафик 2048 MB 5120 MB 

Валидност 14 дни 30 дни 

Безплатен SMS на 1796 с текст 2 GB 5 GB 

 

 

Валидност на пакетите 

 Можеш да удължиш периода на валидност, като заредиш желания пакет, а неизползваният 

трафик (МВ) ще се натрупва с всяка следваща активация. 

 Ако валидността на пакета изтече, неизползваните MB не могат да бъдат прехвърляни за 

следваща бъдеща активация. 

 За проверка за наличния обем от данни (MB), изпрати безплатен SMS на кратък номер 1796 със 

съдържание Balans. 

 

Условия: 

 За да използваш услугата Мобилен интернет, трябва да имаш минимална наличност от 0,30 лв. 

на Прима мобилен интернет картата. 

 Всички цени са в лева, включват ДДС и са валидни само за мрежата на Мтел. 

 Цена на MB над предплатения трафик – 2,56 лв. 

 Начин на таксуване – на 20 KB. 

 1 МВ (Megabyte) се равнява на 1024 KB (Kilobytes). 

 

 

 

 

 

https://media.mtel.bg/private/pdf/prima/Data_PrimaUserguide_16-04_Lice-m.pdf
http://www.mtel.bg/mobilen-internet-za-prima-arhiv
http://media.mtel.bg/newsite2015/private/PDF/Prima/Prima-predplaten-internet-arhive-15.05.15.pdf
sms://1796/
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Пакети за други Прими 

 
Регистрирай своята Data Прима мобилен интернет карта в магазин на Мтел, за да говориш, да изпращаш 

MMS-и и много други.  

 

След регистрацията ще преминеш автоматично към Data Прима класик. С нея можеш да закупиш по твой 

избор пакет с включени данни Mtel FREE SURF. Пакетите не изискват сключване на договор и са валидни за 

всички потребители на регистрирана Прима карта. Активирай с безплатен SMS към 1796!  

 

Цени 

 

Пакет за данни 

Mtel FREE 

SURF 10 

МB 

Mtel FREE 

SURF 15 

МB 

Mtel FREE 

SURF 50 

MB 

Mtel FREE 

SURF 100 

MB 

Mtel FREE 

SURF 500 

MB 

Цена 1.90 лв. 3.90 лв. 9,90 лв. 14,90 лв. 19,90 лв. 

Включен трафик 10 MB 15 MB 50 МB 100 MB 500 MB 

Валидност 2 дни 30 дни 30 дни 30 дни 30 дни 

SMS текст за 

активиране 
10 MB 15 MB 50 МB 100 MB 500 MB 

Тарифи за Data Прима класик 

Цена на минута разговор 0,23 лв. 
към 5 Мтел номера в група 

Семейство и приятели 

Цена на минута разговор 0,54 лв. към всички национални мрежи 

Цена на SMS 0,18 лв. в мрежата на Мтел 

Цена на SMS 0,25 лв към други мрежи 
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При презареждане, получаваш специална цена от 39 ст./мин. към всички национални мрежи, както и 

следните бонуси: 

 

Бонуси 

Бонус Дестинация Условие за получаване 

30 минути към Семейство и приятели Зареждане на 5-14 лв. 

80 минути към Семейство и приятели Зареждане на 15-29 лв. 

200 минути към Семейство и приятели Зареждане на 30 лв. или повече 

 

 

Първоначалното таксуване е на 60 секунди, след това – на всяка секунда. Бонусите и специалната цена са 

валидни 30 дни. След преминаване към Прима мобилен интернет Classic, връщането към тарифа Прима 

мобилен интернет е невъзможно. 

Считано от 12.08.2013 г. разговорите на всички Прима карти ще се тарифират на минута, при условие че 

картата бъде презаредена. Всяка започната минута разговор се отчита и таксува като цяла минута. 

Така по-лесно следиш баланса в картата си и я използваш пълноценно за разговори с твоите близки и 

приятели. Начинът на тарифиране се запазва до момента на презареждане или до изтичане на активния 

период на картата. Повече информация можеш да получиш като се свържеш с наш Сътрудник Обслужване 

на клиенти на *88 (цена на обаждането – 0,21 лв.) или като посетиш магазин на Мтел. 

. 

tel:*88

