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Mtel ZIG-ZAG 
 

Описание 
 

Mtel ZIG-ZAG слага край на твоите притеснения. 

 

Проверяваш лесно къде е детето ти – през компютъра или телефона, без да купуваш допълнително 

устройство или да инсталираш ново приложение. Единственото, което ти е нужно, е предплатена 

карта Прима за деца, която презареждаш автоматично.  

 

 Как работи Mtel ZIG-ZAG?  

Активната Прима карта, която се използва от твоето дете, може да се проследи в мрежата на 

Мтел с точност от 100 метра до няколко километра в цялата страна. Колкото по-гъсто 

населен е районът, в който се намира детето, толкова точността е по-голяма. Няма значение 

дали е в затворено пространство или на открито.  

 Как да ползвам Mtel ZIG-ZAG?  

Регистрирай се или влез в своя Мтел профил на www.mtel.bg. Избери подходящия за теб 

абонамент, добави Прима за деца потребителя, който презареждаш автоматично и веднага щом 

той потвърди искането за активация чрез безплатен SMS, ще можеш да разбереш къде се намира 

той в момента. 

 Mtel ZIG-ZAG през телефона 

Отвори линка http://live.mtel.bg/go/zigzag, за да се информираш за местоположението на Прима за 

деца картата, когато си в движение. Трафикът до Mtel ZIG-ZAG през телефона ти е напълно 

безплатен. Ако искаш да получиш WAP адреса на мобилния си телефон, изпрати безплатен SMS до 

1775 с текст „WAP”. 

 Не е нужно детето да знае 

Освен, че управляваш профилите на Прима за деца потребителите с техните имена, снимка, 

зодия и т.н., имаш достъп и до архив от предишни търсения, избор на изгледа на карта, както и 

спиране или промяна на желания от теб абонамент за Mtel ZIG-ZAG. Остани загрижен родител, 

като осигуриш свобода на детето си. В профила на Прима за деца потребителя можеш да 

изключиш опцията М-тел всеки път да му праща SMS, когато търсиш позицията му. На същото 

място избираш и през какъв период от време желаеш достъп до неговото местоположение.  

 

Към момента Mtel ZIG-ZAG не е достъпна в роуминг. 

Цени 
 

Тествай Mtel ZIG-ZAG безплатно 7 дни, в които ще можеш да позиционираш детето си до 10 пъти. След това 

заяви някой от следните пакети:  

 Всички цени са с ДДС. 

 ZIG-ZAG 100 за 2,90 лв./месец, с който получаваш 100 заявки за определяне позицията на която и 

да е въведена от теб Прима за деца карта. 

 ZIG-ZAG 500 за 5,90 лв./месец, с който получаваш 500 заявки за определяне позицията на която и 

да е въведена от теб Прима за деца карта. 

 Пакетите са валидни 30 дни, след коeто се подновяват автоматично, а сумата се отразява в 

твоята месечна фактура. Ако в рамките на 30-те дни използваш всички включени в пакета 
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възможности за позициониране – след изразходването му Мтел няма да ограничава услугата. Ще 

продължиш да ползвате Mtel ZIG-ZAG, като за всяко позициониране ще заплащаш 0,10 лв. 

 

Условия 

 
 Всички цени са с ДДС. 

 Ако в рамките на 30-те дни използваш всички включени в пакета възможности за позициониране 

– след изразходването му Мтел няма да ограничава услугата. Ще продължиш да ползвате Mtel ZIG-

ZAG, като за всяко позициониране ще заплащаш 0,10 лв. 

 Ако закупеният пакет не отговаря на потребностите ти, можеш да го смениш от менюто 

„Абонамент”. Новият пакет се валидира до броени минути. 

 Услугата не обвързва с договор и може да бъде активирана или деактивирана по всяко време. 

Условия за ползване на Mtel ZIG-ZAG 

 

 

 

https://media.mtel.bg/private/pdf/prima/Pravila-za-polzvane-na-Mtel-Zig-Zag.pdf

