Прима 001
Сега плащаш само изговореното време. При това на възможно най-ниската единична цена за минута – 1 стотинка на минута към
всички в Мтел и изключително изгодна цена към всички останали мрежи - 0.21 лв./мин.

С Прима 001 получаваш:

o 3 лв. първоначално заредена сума
o 0.01 лв./мин към всички номера в Мтел
o 0.21 лв./мин към всички останали мрежи в страната
Условия:
 С Прима 001 получаваш:
o 0.01 лв./мин към всички номера в мрежата на Мтел.
o 0.21 лв./мин към всички останали мрежи в страната.
o 3 лв. първоначално заредена сума.
 Първоначалните условия влизат в сила до 2 часа от активиране на Прима картата (след SMS нотификация) и са валидни 30 дни.
 За да се удължи срока на валидност на специалните цени за разговори към Мтел и останалите оператори в страната, трябва да
презаредиш своята Прима карта с 6 лв. или повече.

 При всяко презареждане на картата с 6 лв. или повече, отново получаваш специалните цени за разговори - само 0.01 лв./мин към
Мтел и само 0.21 лв./мин към останалите оператори в страната.

 Специалните цени при презареждане влизат в сила до 2 часа от презареждането (след SMS нотификация) и са валидни 30 дни .
 В случай, че картата бъде презаредена с 6 лв. или повече, преди да е изтекъл 30- дневния срок на валидност на специалните цени
към всички номера в Мтел и останалите мрежи в страната, срокът на валидност на специалните цени се удължава с нови 30 дни.

 При всяко презареждане на Прима картата се удържат 1,90 лв. такса за получаванена специалните цени за разговори.
 След изтичане на валидността на специалните цени за разговори, цената на минута разговор към всички мрежи в страната е 0,39
лв. Цената не важи за разговори към кратки номера и номера за услуги с добавена стойност.

 Всички останали услуги се таксуват според тарифен план Прима 49.
 Тарифирането на всички национални и международни гласови и видео разговори е на минута - всяка започнала минута се таксува
като цяла минута.

 Цена на стартов пакет Прима 001 - 6 лв.
 Всички цени са с ДДС.
 За повече информация *88 или посети магазин на Мтел.
 Промоционалните условия са в сила при активиране на картата и всяко презареждане до 31.12.2015г.

