Прима Micro / NanoSIM
Описание
С Прима и ползваш и на най-модерните телефони и таблети. Новият стандарт micro SIM позволява устройствата да
работят по-бързо, а паметта на SIM картата разполага с допълнително пространство за съхранение на разщирени
контакти.
Прима micro SIM е съвместима с 3G и с 2G телефони. Получаваш 512 МВ при активиране и плащаш 0,39 лв./мин. към всички
национални мрежи.
Можеш да замениш своята Прима 16K/ 64К карта с Прима micro SIM карта 128К срещу 19,90 лв. с ДДС. Толкова ще ти струва и
изваждането на дубликат, ако загубиш, увредиш механично, блокираш с PUK код или някой открадне твоята Прима micro SIM
карта. В случай, обаче, че Прима micro SIM картата ти се повреди, ще я заменим безплатно.
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Всички цени са с ДДС.
Освен безплатни МВ, с всеки специален Mtel Free Surf пакет за Прима micro SIM карта получаваш и безплатни минути към 5
Мтел номера от групата Семейство и приятели, както и преференциална цена от 0,39 лв./мин. за разговори към всички мрежи
в страната.

Условия



Всички ценисас ДДС.
Промоционален пакет съдържа:

o
o
o






1 Прима micro SIM карта 128К / 1 Nano SIM карта 128К
512 МВ при активиране, валидни 90 дни
0,39 лв./мин. към всички национални мрежи, при активиране, с валидност 90 дни
Активирането на пакетите става с изпращане на безплатен SMS към номер 1796.
Първоначалните преференциални условия влизат в сила до 24 часа от активирането на картата с първо обаждане
до произволен номер и са валидни 90 дни. Със закупуването на специален Mtel Free Surf пакет за данни, периодът на
валидност на преференциалните условия се удължава и новите МВ се добавят към наличните.
Всеки нов закупен пакет увеличава периода на валидност на активния пакет, както и на
преференциалната цена за национални разговори, а включените MB и безплатни минути към Семейство и приятели
се добавят към наличните.
Ако не бъде закупен специален Mtel Free Surf пакет за Прима micro SIM/Прима Nano SIM карта, след
изтичане на 90-дневния срок на валидност на първоначалните бонуси, както и след изтичане на
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30-дневния срок на валидност на закупен специален Mtel Free Surf пакет, 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” и 2,56 лв./MB.
Таксуването на data трафика е 20 KB/20 KB.
Повече информация: на *88 (цена на обаждането - 6 ст.) 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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