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Пакет Домашен интернет + Мобилен 

интернет 

Интернет навсякъде само за 19,90 лв. на месец! 

 

 

Описание 
 

С пакет Домашен интернет + Мобилен интернет от Мтел получаваш: 

 Високоскоростен и висококачествен домашен интернет през оптична свързаност 

 Достъп до най-бързата 3G мрежа в България 

 Голям обем от трафик през мобилния интернет на висока скорост 

 Безплатен Wi-Fi рутер; 

 Безплатна инсталация; 

 24/7 техническа поддръжка; 

 Преференциална цена за USB модем и други устройства 

 

 

При 2-годишен 

абонамент: 

30 Mbps домашен интернет + 2.5 

GB мобилен интернет 

50 Mbps домашен интернет + 2.5 

GB мобилен интернет 

Месечна такса 
  

1990лв./мес. 

  

2390лв./мес. 

Оптичен интернет за дома 30 mbps 50 mbps 

Мобилен интернет на 

максимална скорост 
2.5 GB 2.5 GB 

 

 

 

Условия 
 

 Всички посочени цени са в лева с ДДС. 

 Пакетите се предлагат в районите с покритие на оптичната мрежа и важат при подписване на 

2-годишен договор. 

 От офертата могат да се възползват само нови абонати на Мтел и настоящи, които са с 

изтекъл или в последните 3 месеца от срочния си договор. 

 3G Мрежата на Мтел е сертифицирана от NET CHECK като най-бърза за 7 от най-големите 

градове в България. 

 След достигане на 2,5 GB трафик, скоростта за пренос на данни на мобилния интернет ще бъде 

намалена до 64Kbps. 

 Wi-Fi рутер се предоставя безплатно за срока на ползване на услугата на нови абонати на 
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фиксирани услуги от Мтел. За нов абонат се счита нов клиент на нов адрес (на който в момента 

не се използва услуга). 

 Посочените скорости са негарантирани и максимално достижими в мрежата. 

 В случаите, когато технологичното решение на мрежата изисква устройство за ползване на 

услугата домашен интернет, то се предоставя безплатно за срока на ползване. Цената на 

устройството е 100 лв., като то не се продава отделно, без абонамент за услугата. 

 Услугата домашен интернет е фиксирана и може да се ползва само на посочения в договора адрес. 

Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на Мтел при наличие на техническа 

възможност и срещу такса от 19,90 лв. 

 Еднократна такса за активация: за нови клиенти - 9,90 лв.; за клиенти на мобилна гласова услуга 

от Мтел - 4,95 лв. 

 Пълните условия са на bg, 0800 20 011 и в магазините на Мтел, Хенди и Технополис. 

 


