Прима 2200
Прима 2200 e с първоначално включени 2000 минути за разговори с твоите Семейство и приятели и с още над 200 минути
към Семейство и приятели при всяко презареждане.

Условия:
 Всички цени са с включен ДДС.
 Промоционалният Прима пакет съдържа:
o 2000 минути към пет Мтел номера от групата Семейство и приятели;
o 0,35 лв./мин. към всички мрежи в страната;
o 3 лева време за разговори.
 Първоначално включените минути в пакета и цената от 0,35 лв./мин., стават валидни до 24 часа от активирането на
картата с първо обаждане до произволен номер и са в сила 30 дни. При влизането им в сила, ще получиш
нотификационен SMS от номер 1001.

 При всяко презареждане на Прима картата с 6 лв. или повече получваш:
o 212 минути за разговори към твоите Семейство и приятели
o 0,35 лв./мин към всички национални мрежи
 Тези условия влизат в сила до 24 часа от презареждането, валидни са 30 дни. За ползването им се удържат 2 лв.
при всяко презареждане на картата.

 В случай че Прима картата бъде презаредена, преди да е изтекъл 30-дневният срок на валидност на първоначалните минути
към Семейство и приятели или преди да са изтекли минутите от предходно презареждане, новите минути се добавят към
наличните и периода на валидност на цялото количество минути се удължава с нови 30 дни. С всяко презареждане с нови
30 дни се удължава и периодът на валидност на цената за национални разговори.

 Ако Прима картата не бъде презаредена, както и след изтичане на 30-дневния срок на валидност на преференциалните
условия, в сила са стандартните цени на тарифен план Прима класик: 0,54 лв./мин. към всички мрежи в страната, 0.23
лв./мин. към Семейство и приятели.

 При преминаване на друг тарифен план, различен от Прима класик, всички бонуси стават невалидни и при презареждане
няма да бъде възможно получаването нанови бонуси. След като се върнеш обратно към тарифен план Прим класик, при
всяко презареждане ще получаваш бонуси.

 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.

 Тарифирането на разговорите е според тарифен план Прима класик.
 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.

