
	   	    
       
	  

Стандартни условия на тарифен план Мтел трансфер при 2-годишен договор 

При 2-годишен договор: 
Мтел 

трансфер 
XS 

Мтел 
трансфер S 

Мтел 
трансфер M 

Мтел 
трансфер L 

Мтел 
трансфер XL 

Месечна такса 9,9 14,9 24,9 39,9 99,9 

Включени минути към 
всички национални мрежи 100 200 300 600 неограничени 

Включени минути за 
разговори към мобилната 
мрежа на Мобилтел и към 
всички фиксирани мрежи в 
страната 

100 - - - - 

Трафик за данни на 
максимална скорост - 150 МВ** 750 MB** 1 500 MB** 10 000 MB** 

Цена на минута към 
мобилната мрежа на Мтел 
и всички фиксирани мрежи 
в страната 

0,34 0 0 0 0 

Цена на минута разговор 
към всички мрежи в 
страната след изчерпване 
на включените минути 

0.34 0.34 0.34 0.34 0 

Цена на 1 SMS в страната  0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

Цена на MB след 
изчерпване на трафика, 
включен в пакета 

0.60 - - - - 

 

Стандартни условия на тарифен план Мтел трансфер при 1-годишен договор 

При 1-годишен договор: 
Мтел 

трансфер 
XS 

Мтел 
трансфер S 

Мтел 
трансфер M 

Мтел 
трансфер L 

Мтел 
трансфер XL 

Месечна такса 9,9 14,9 24,9 39,9 99,9 

Включени минути към 
всички национални мрежи 100 200 300 600 неограничени 

Включени минути за 
разговори към мобилната 
мрежа на Мобилтел и към 
всички фиксирани мрежи в 
страната 

100 - - - - 

Трафик за данни на 
максимална скорост - - 500 MB** 1 000 MB** 10 000 MB** 

Цена на минута към 
мобилната мрежа на Мтел 
и всички фиксирани мрежи 
в страната 

0,34 0 0 0 0 

Цена на минута разговор 
към всички мрежи в 
страната след изчерпване 
на включените минути 

0.34 0.34 0.34 0.34 0 

Цена на 1 SMS в страната  0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

Цена на MB след 
изчерпване на трафика, 
включен в пакета 

0.60 - - - - 



	   	    
       
	  

 

**	  След	  изразходване	  на	  посочения	  трафик	  на	  максимална	  скорост,	  скоростта	  на	  връзката	  се	  
намалява	  до	  64	  Kbps.	  Мтел	  има	  право	  да	  въведе	  допълнително	  ограничение	  по	  отношение	  на	  
скоростта,	  в	  случай,	  че	  бъде	  надвишено	  разумното	  потребление,	  като	  за	  такова	  се	  приема	  
потребление	  превишаващо	  с	  30	  или	  повече	  %	  включените	  МB	  на	  максимално	  достижима	  скорост.	  
	  


