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Прима 5+1 

 Описание 
 

Семейството и приятелите не са всичко, затова с Прима 5+1 говориш безплатно с 5 номера от групата 

Семейство и приятели, но получаваш и ниска цена за разговор с един номер, този на най-специалния човек, 

без значение кой оператор използва той. 

 

 Условия 
 

 Всички цени са с включен ДДС. 

 Промоционалният пакет Прима 5+1 съдържа: 

o Прима карта с първоначално активиран тарифен план Прима класик 

o 3 лв. време за разговори 

o 200 безплатни минути към Семейство и приятели. 

 Посочените бонуси влизат в сила до 24 часа от активирането на картата с първо обаждане и са 

валидни 30 дни. Ще получиш SMS веднага щом станат активни. 

 При всяко презареждане на картата говориш на цена от 0,15 лв./мин. към един бонус номер от 

всяка мрежа в страната, 0,45 лв./мин. към всички национални мрежи и получаваш още до 400 

безплатни минути към Семейство и приятели, в зависимост от заредената сума, съответно: 

o при зареждане от 5 до 9 лв. - 40 безплатни минути 

o при зареждане от 10 до 19 лв. - 200 безплатни минути 

o при зареждане от 20 или повече лв. - 400 безплатни минути 

 За ползването на бонусите се удържат 0,90 лв. при всяко презареждане на Прима картата. 

 За да се удължи срокът на промоцията, както и за да запазят и натрупат бонус минутите, 

трябва да презаредиш своята карта в рамките на 30 дни от последното презареждане. В 

противен случай бонус минутите се губят, а 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 и 0,54 лв./мин. към Бонус номера. 

 Като свой Бонус номер, можеш да въведеш всеки национален мобилен или фиксиран номер, с 

изключение на кратки номера и номера с добавена стойност. 

 За да активираш свой Бонус номер, изпрати SMS на номер 17878, като в текста на SMS-а трябва 

да изпишеш националния номер във формат 0ХХХХХХХХХ или 00359ХХХХХХХХХ или 0359ХХХХХХХХХ 

или 359ХХХХХХХХХ, където вместо ХХХХХХХХХ се изписва съответният номер по твой избор. В 

случай че избереш за свой Бонус номер фиксиран номер, трябва да го изпишеш с кода на 

населеното място. Например, в случай, че избереш фиксиран номер в София, трябва да го 

изпишеш по един от следните начини: 029876543 или 0035929876543 или 035929876543 или 

35929876543. 

 Ако активираш свой Бонус номер, но Прима картата не е презаредена, то разговорите към него 

ще са на цена от 0,54 лв./мин. 

 За да промениш своя Бонус номер с нов, изпрати SMS на 17878, като в текста на SMS-а изпишеш 

новият национален номер. 

 Първата активация на Бонус номер е безплатна, всяка следваща активация или промяна се 

заплаща по 0,90 лв. 

 За проверка на активен към момента Бонус номер, изпрати празен SMS на номер 17878. Ще 

получиш SMS, в който ще фигурира актуалният ти Бонус номер. 

 Всички SMS-и към номер 17878 са безплатни. 

 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. 
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 За повече информация: *88 или в 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

