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Mtel FIX 
 

Тарифи 

 
Ако използваш Mtel FIX, тук можеш да провериш тарифирането. Абонаментният план не важи за нови 

абонати. 

 

  Елементи на тарифния план Mtel FIX Mtel FIX INTERNATIONAL   

  Месечна такса 6,90 лв. 9,90 лв.   

  Включени минути към фиксирани мрежи в страната 50 50   

  Включени минути към САЩ, Канада и фиксирани мрежи в Европа  - 100   

  Брой номера, включени в услугата Семейство и приятели 1 1   

  Цена за минута към групата Семейство и приятели 0,09 лв. 0,09 лв.   

  Цена на минута към всички фиксирани мрежи в страната 0,15 лв. 0,15 лв.   

  Цена на минута към мобилната мрежа на Мтел 0,29 лв. 0,29 лв.   

  Цена на минута към други мобилни мрежи в страната 0,39 лв. 0,39 лв.   

 

Цените включват ДДС. 

 

Условия 

 
 Услугата Семейство и приятели включва само номера от мрежата на Мтел. Номера на услуги с 

добавена стойност, кратки номера и номера, започващи с 098 86 или 098 87, не могат да бъдат 

включвани в групата. 

 Номерата от Семейство и приятели се въвеждат през автоматичното гласово меню на *88 и 

могат да бъдат променяни безплатно веднъж месечно. 

 Предложенията важат с договор за минимален срок от 12 месеца. 

 Неизползваните безплатни минути не се прехвърлят за следващия период на таксуване. 

 Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел. 

 Международните разговори към посочените страни след изчерпване на безплатните минути се 

тарифират според действащите на Мтел. 

 Цените са с ДДС. 

 Първоначалният период на таксуване е 60 секунди, след това отчитането е на всяка секунда. 

 Направеното сравнение с домашен телефон се отнася за първите 50 изговорени минути на месец 

към фиксирани мрежи в страната при съответната месечна такса. 

 Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълния й размер. 

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

абонати на Мтел с новопридобита SIM карта. 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). 

 За повече информация: *88, магазините на Мтел, Хенди, Технополис и МСвят. 

 Обажданията към Центъра за обслужване на клиенти *88 се тарифират спрямо действащите 

цени на М-Тел. 

 

http://www.mtel.bg/arhiv-mtel-fix

