
 
 

  Прима за всички  

Общувай свободно 

С "Прима за всички" общуваш свободно с всички в Мтел – с активирането на картата и при всяко презареждане разполагаш със 100 минути 

за разговори към всички мобилни номера от мрежата на Мтел и 1000 минути към твоя любим Мтел VIP номер. 

 100 минути към всички Мтел номера. 

 1000 минути към един любим Мтел номер. 

 Бонусите, при активация, са валидни 30 дни. 

 

Условия: 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 Цена на пакет "Прима за всички" - 6 лв. 

 Промоционалният Прима пакет съдържа: 
 

 

o 100 минути към всички Мтел номера. 

o 1000 минути към един любим Мтел номер. 

o 3 лв. време за разговори. 

o Бонусите, при активация, са валидни 30 дни. 
 

 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. 

 Първоначално включените минути 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 минутите за разговори към Мтел и VIP номер, трябва да презаредиш своята Прима карта. 

 При всяко презареждане на картата с 6 лв. или повече, отново получаваш бонуси - 100 минути към всички номера от мобилната 

мрежа на Мтел и 1000 минути към един Мтел мобилен VIP номер. Минутите при презареждане влизат в сила до 2 часа от 

презареждането и са валидни 30 дни. 

 При всяко презареждане на Прима картата се удържат 2,50 лв. такса за получаване на бонус минути. 

 В случай че Прима картата бъде презаредена преди да е изтекъл 30-дневния срок на валидност на първоначално включените 

минути или минутите от предходно презареждане, новите минути за разговори към мобилните номера от мрежата на Мтел и 

мобилния Мтел VIP номер се добавят към наличните и периода на валидност на цялото количество минути се удължава с нови 30 

дни. 

 За да се ползват минутите към един Мтел мобилен VIP номер, той трябва да се активира. Активирането на VIP номер се извършва 

чрез изпращане на SMS на номер 1736 с текст: "Start 08XXXXXXXX" или SMS с текст "08XXXXXXXX", където 08XXXXXXXX e мобилен 

номер от мрежата на Мтел, който не може да е кратък номер или номер за услуги с добавена стойност. 

 За да бъде променен VIP номер, трябва първо чрез SMS да се деактивира стария VIP номер, след което чрез SMS да се активира 

новия VIP номер. 

 За деактивиране на VIP номер се изпраща SMS на номер 1736 с текст: "Stop". 

 За проверка на активен към момента VIP номер се изпраща безплатен SMS на номер 1736 с текст: "Validen VIP nomer" или SMS с 



текст "Nomer". 

 Първата активация, както и деактивацията на VIP номер са безплатни. За всяка следваща активация на същия VIP номер или 

при промяна на VIP номера с друг се плаща цена от 1,90 лв. 

 Всички останали услуги се таксуват според тарифен план Прима 49. Изключение е само цената на минута разговор към всички 

мрежи в страната, която при "Прима за всички" е 0,39 лв. 

 Посочените минути не включват разговори към кратки номера и номера за услуги с добавена стойност. 

 Можеш да смениш своя Прима тарифен план към ТП Прима класик с тарифиране на минута или ТП Прима стар с тарифиране на 

разговорите на минута. Важно е да знаеш, че при смяна на ТП губиш наличните бонуси и правото да получаваш бонуси при 

презареждане. След връщане обратно към ТП Прима 49 и презареждане, отново ще получиш бонуси. 

 При преминаване от "Прима за всички" към Постпейд и последващо връщане към Прима, няма да ползваш 

промоционалните условия на Прима за всички. 

 Тарифирането на всички национални и международни гласови и видео разговори е на минута- всяка започнала минута се таксува 

като цяла минута. 

 При закупуването на допълнителен пакет с минути или SMS, изчерпването на минутите, включени в допълнителния пакет, е с 

тарифиране на минута. 

 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.  
 
 

 

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

