Прима за деца
С Prima 4Kids си в постоянна връзка с най-важния човек – твоето дете

Стартов пакет
1 00 лв.

Описание

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 предплатена карта се зарежда автоматично
от теб, а избраната сума се отразява в твоята месечна фактура.
С активирането на картата Прима за деца, детето получава:





500 минути към номерата от групата Семейство и приятели
Специална цена от 5 ст./мин. към всички свои приятелчета и съученици, ползващи
Прима за деца карта, както и към номерата от Семейство и приятели.
1 лев първоначално заредена сума
Специален подарък

Можеш да вземеш стартов пакет Prima 4Kids и в комплект със смартфон Lenovo
A1000 на цена от 109,99 лв. или с телефон Nokia 130 на цена от 39,99 лева с
ДДС.

При активиране на автоматично презареждане Прима за деца, картата ползва
следните цени

Цена на минута от Прима за деца към
теб

0 лв.

Цена на минута от теб към Прима за
деца

0,01 лв.

Цена на минута към всички
национални оператори

0,39 лв.

Цена на минута към всички останали
Прима за деца номера

0,05 лв.

Цена на минута към 5 Мтел номера в
групата Семейство и приятели

0,05 лв.

Цена на SMS до всички национални
оператори

0,14 лв.

Цена на МВ мобилен интернет в
мобилната мрежа на Мтел

2,56 лв.

Всички останали услуги от Прима за
деца

Според тарифен план Прима
класик

Ако прекратиш автоматичното презареждане, картата Прима за деца преминава
на тарифен план Прима класик. С всяко автоматично презареждане
преференциалните цени на Прима за деца се запазват до следващия период на
таксуване. Услугата Прима за деца не може да се подновява чрез презареждане
с ваучер или по електронен начин.
Условия










Цена на стартов пакет Прима за деца – 1,00 лв. Можеш да го намериш в магазините
на Мтел.
Специален подарък: брандирана плажна топка или химикалка (в зависимост от
наличните подаръци в магазина)
Пакет Прима за деца е с 1 лв. първоначално заредена сума за разговори и услуги.
Първоначално включените 500 бонус минути към пет мобилни Мтел номера от
групата Семейство и приятели са в сила при активиране на картата до 31.12.2018г.
Валидността им е 30 дни от активирането на предплатената карта.
Специалната цена на минута към номерата от групата Семейство и приятели и към
всички Прима за деца номера е в сила при всяко автоматично презареждане на
картата (при активна услуга Prima 4Kids).
От 01.09.2016г. абонати на услугата Прима за Деца имат активирана
услуга Musicall безплатно за 30 дни.
Можеш да активираш услугата Прима за деца/Prima 4Kids(да активираш
автоматичното презареждане) във всеки магазин на Мтел или като изпратиш от









своя мобилен номер на абонамент - безплатен SMS до номер 1705 с текст: Start
08XXXXXXXX,Y, където 08XXXXXXXX е номерът на детската предплатена Prima 4Kids
карта, а Y е сумата, с която избираш да я презареждаш автоматично. В рамките на 1
час след изпращане на искането, потвърди с втори безплатен SMS с текст DA до
1705. Можеш да избереш да презареждаш автоматично месечно детската карта с 3,
5, 10 или 15 лв. Избраната сума се отразява в твоята месечна фактура.
Можеш да активираш услугата Прима за деца и да презареждаш автоматично до 3
предплатени карти Прима за деца.
Услугата може да бъде деактивирана, при условие, че са минали поне 45 дни от
датата на активация на услугата Prima 4Kids. Можеш да деактивираш услугата Prima
4Kids(да прекратиш автоматичното презареждане) в магазин на Мтел или чрез SMS
до 1705 с текст “Stop 08XXXXXXXX”, където 08XXXXXXXX е номерът на Prima 4Kids
картата. Искането за деактивация се потвърждава в рамките на 1 час след
изпрщане на първия SMS с втори SMS с текст „DA” до номер 1705. В рамките на 24
часа услугата и тарифата Prima 4Kids се деактивират.
Тарифирането на разговорите е на минута – всяка започнала минута се таксува като
цяла.
Метод на тарифиране на мобилен интернет е на всеки 20 КВ (1MB = 1024KB).
Всички цени са с ДДС.
За повече информация набери *88 или посети магазин на Мтел.

Допълнителни пакети

Вече всички настоящи и нови клиенти на Prima 4Kids могат да си активират
допълнителен пакет за мобилен интернет!
Допълнителен пакет за мобилен интернет
за всички клиенти на услугата Прима за деца

Включено в пакета

Валидност

Цена
на
пакета

500 MB

30 дни

5,99
лв.







Код за активация с
SMS на номер 789

КD1

Активацията на допълнителният пакет се извършва от предплатената детска карта,
чрез изпращане на безплатен SMS с текст KD1 на кратък номер 789 или през Новото
Мтел меню за Прима клиенти *123#.
Цената на допълнителния пакет се удържа от текущата сума в Прима за деца/Prima
4Kids картата.
След успешно активиране на пакета, Прима 4Kids картата ще получи SMS
потвърждение.
Всички цени са с ДДС.

