
 
 
 

Прима има време 

 Описание 
 

С Прима Има време говориш с 5 свои познати, без да се притесняваш за своите разходи. 

 
Получаваш до 6000 минути към Семейство и приятели, 8 лв. за разговори при 0,39 лв./минута за връзка 

към всички останали и до 10 MB мобилен интернет. 

 

 Условия 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 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 картата получава бонус безплатни обаждания, безплатни МВ и цена от 

0,39 лв./мин. към всички мрежи в страната, съответно: 

o при зареждане от 5 до 9 лв. получавате 20 безплатни обаждания към Семейство и 

приятели, 1 МВ безплатен мобилен интернет трафик и цена от 0,39 лв./мин. към всички 

мрежи в страната. 

o при зареждане от 10 до 19 лв. - 50 безплатни обаждания към Семейство и приятели, 5 МВ 

безплатен мобилен интернет трафик и цена от 0,39 лв./мин. към всички мрежи в 

страната. 

o при зареждане от 20 или повече лв. - 100 безплатни обаждания към Семейство и 

приятели, 10 МВ безплатен мобилен интернет трафик и цена от 0,39 лв./минута към 

всички мрежи в страната. 

 Ако Прима картата не бъде презаредена в 30 дневен срок, в сила са стандартните цени на 

тарифен план Прима Classic: 0,54 лв./мин. към всички мрежи в страната и 0,23 лв./мин. към 

„Семейство и приятели”. 

 За да проверите брой оставащи безплатни обаждания към Семейство и приятели, въведете 

*101#08#, и натиснете бутона за набиране или OK. За да проверите оставащи безплатни MB 

мобилен интернет трафик, въведете *101#03#, и натиснете бутона за набиране или OK. Всички 

проверки са безплатни. 

 Промоцията е валидна до изчерпване на количествата. 

 Тарифирането на разговорите е според тарифен план Прима класик. 

 Повече информация: на *88 (цена на обаждането - 0,06 лв.) или в магазин на Мтел. 

 Промоционалните условия са в сила при активиране на картата и всяко презареждане до 31.12.2015г.  
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