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Прима за деца/Prima 4Kids  
 
Създадена за теб и твоето дете!  
 
С Прима за деца си в постоянна връзка с най-важния човек – твоето дете. 
 
Детето ти има свободата да говори безплатно и неограничено с теб, дори когато няма 
пари в Прима картата си. А когато го търсиш ти, ползваш преференциалната тарифа 
от 1 ст./мин, независимо от абонаментния ти план.   
 
С Прима за деца малките ти наследници не могат да те изненадат с неприятна сметка, 
защото ти избираш месечното ограничение за разговори и услуги – 3, 5, 10 или 15 лв. 
Всеки месец детската карта се зарежда автоматично от теб, а избраната сума се 
отразява в твоята месечна фактура. 
Цена на стартов пакет Прима за деца - 7.98 лв. Можеш да го намериш в магазините на 
Мтел. 
С Прима за деца/Prima 4Kids детето получава: 
 500 бонус минути за разговори с 5 Мтел номера от групата Семейство и приятели, 

валидни при активиране на картата до 31.12.2016г. Валидността на минутите е 30 
дни от активирането на картата с първо обаждане. 

 8 лева първоначално заредена сума 
 Специална цена от 5 ст./мин. към всички свои приятелчета и съученици, ползващи 

Прима за деца, както и към номерата от Семейство и приятели. 
 

 Можеш да активираш услугата Prima 4Kids/Прима за деца във всеки магазин на 
Мтел или като изпратиш безплатен SMS до номер 1705 с текст: Start 
08XXXXXXXX,Y, където 08XXXXXXXX е номерът на картата, а Y е сумата за 
презареждане. В рамките на 1 час след изпращане на искането, потвърди с втори 
безплатен SMS с текст DA до 1705. 

 Можеш да активираш услугата Прима за деца и да презареждаш автоматично до 3 
карти Прима за деца. 

 За проверка на оставащите безплатни минути към Семейство и приятели, въведи 
*101#04#, последван от бутон за набиране (зелена слушалка или OK). Проверката 
е безплатна. 

 За повече информация набери *88 или посети магазин на Мтел. 
 Тарифирането на разговорите е на минута. 
 Метод на тарифиране на мобилен интернет е на всеки 20 КВ (1MB = 1024KB). 
 
 
Считано от 12.08.2013 г., след като Прима за деца картата бъде презаредена 
автоматично от абонат на Мтел или чрез някой от начините за презареждане на 
Прима карти, детската карта ще премине към тарифиране на разговорите на минута. 
 

http://www.mtel.bg/pomosht-svarzhi-se-s-nas

