Трансфер
Продължи празника с програма Трансфер и вземи



до 300 лева отстъпка от месечните такси за 2 години от тарифен план Трансфер L и
до 300 лева отстъпка от цената на смартфоните, които предлагаме

И още:

 Прехвърляне на неизговорената част от включените минути в следващия месец;
 0ст./мин. към Мтел и всички национални фиксирани мрежи, след изчерпване на
включените в месечната такса национални минути за тарифни планове Мтел
трансфер s, m, l и xl;

Виж специалните ни предложения за устройства на промо цени с Мтел трансфер

Поръчай новия си тарифен план онлайн и ще получиш безплатна доставка на
договора и една месечна такса отстъпка от Мтел е-Магазин!
Избери план:
При 2-годишен договор:
Месечна такса
Отстъпка от месечната такса
Промоционална месечна такса
Стандартни включени минути към
всички национални мрежи
Mобилен интернет на максимална
скорост
Включени минути към Мтел и
всички фиксирани мрежи в
страната
Цена на минута към мобилната
мрежа на Мтел и всички фиксирани
мрежи в страната
Цена на минута разговор към
всички мрежи в страната след
изчерпване на включените минути
Включено Cloud пространство за
съхранение на данни
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http://www.mtel.bg/mtel-transfer таб: условия

 Всички цени са с включен ДДС.

 Промоционалните условия са в сила при нова активация или преподписване на
договор със срок на ползване 24 месеца до 31.01.2014 г.

 Промоционалната отстъпка от месечна абонаментна такса е валидна само при
абонамент със срок на ползване от 24 месеца и се прилага само в рамките на този
срок. След изтичане на посочения срок на ползване се прилагат стандартните
условия на тарифния план.

 Отстъпката до 300 лв. важи при нов 2-год. абонамент за тарифен план трансфер L като
300 лв. е отстъпка от всички месечни такси, дължими при 2-годишен абонамент.

 Включените минути към Мтел и всички фиксирани мрежи в страната са в сила с
тарифен план Мтел трансфер XS и се прилагат след изчерпване на включените в
месечната такса национални минути.

 Неизползваните национални минути се прехвърлят за следващия период на таксуване,
като максималният брой прехвърлени минути не може да надвишава броя на
първоначално включените в тарифния план.

 Цена на минута към други мобилни мрежи в страната след изчерпване на включените
в месечната такса на тарифния план национални минути - 0.34 лв.

 Цена на SMS към всички мрежи в страната 0,14 лв.
 Цена на МВ мобилен интернет за тарифи xs и s с едногодишен договор - 0.60 лв.
 Цената 0 ст./мин. към Мтел и национални фиксирани мрежи е валидна след
изчерпване на включените в месечната такса национални минути (стандартни и
промоционални). Цената не е валидна към номера от диапазон 0700, освен ако не е
уговорено друго.

 За разговорите на цена 0 ст./мин. в Мтел и към фиксирани мрежи в страната,
операторът си запазва правото да ограничи достъпа на абоната до мрежата в случай
на недобросъвестно потребление, като за такова се счита всяко потребление над
5000 мин./месец.

 Националните минути в тарифните планове 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, мобилния
портал за забавления, номера от диапазон 0700, освен ако не е уговорено друго.),
към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания.

 За абонати на Мтел трансфер m, l и xl тарифен план Cloud посоченото пространство е

безплатно, като трафикът в него черпи от трафика на максимална скорост, включен
в тарифата. За целта се уверете, че не се използва Прокси сървър в APN
конфигурацията на настройките за данни на телефона.

 За ползването на Cloud пространството е необходимо съвместимо Android устройство,
на което да се изтегли и инсталира приложението Cloud.

 Абонати на Мтел трансфер m, l и xl тарифи не могат да променят размера на

включеното в тарифния им план Cloud пространство за съхранение на данни.

 Таксуването на разговори е на минута, а на трафика за данни - на 1KB. При достигане
на включения в месечната такса трафик на максимална скорост за тарифи xs и s с
двугодишен договор и m, l и xl с едно- и двугодишен договор, скоростта за пренос
на данни ще бъде намалена до 64 Kbps.

 Включеният трафик за данни за планове с включен такъв се отнася само за мрежата
на Мтел. 1 GB се равнява на 1024 MB.

 Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълния й размер.
 През първите 6 месеца от договора абонатът не може да сменя тарифния си план към
план с по-ниска месечна такса.

 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).При
смяна на тарифен план неизползваните минути не се прехвърлят.

 Стандартните условия на тарифите са валидни при сключване на договор за срок от 12
или 24 месеца.

 При закупуване на устройство се сключва срочен договор за 24 месеца.
 Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на Мтел.
 Преподписване на съществуващ номер към тарифен план с по-ниска месечна такса не
може да се изпълни през първите 6 месеца от текущия договор за номера

 Преподписване на съществуващ номер към тарифен план с по-ниска непромоционална
месечна такса след първите 6 месеца от текущия договор на номера е възможно да
се направи след заплащане на еднократна такса за смяна на тарифен план в размер
на 19.90 лв.

 Преподписване на съществуващ номер към тарифен план с по-ниска промоционална
месечна такса не може да се изпълни

 Отстъпката в размер на една месечна такса при покупка на нов номер или
преподписване на съществуващ план е валидна само при сключване на 2-годишен
договор на тарифен план "Трансфер" през е-Магазина на Мтел.

