
 

 

Пакети за други Прими 

 

Регистрирай своята Data Прима мобилен интернет карта в магазин на Мтел, 

за да говориш, да изпращаш MMS-и и много други.  

 

След регистрацията ще преминеш автоматично към Data Прима класик. С нея можеш 

да закупиш по твой избор пакет с включени данни Mtel FREE SURF. Пакетите не 

изискват сключване на договор и са валидни за всички потребители на регистрирана 

Прима карта. Активирай с безплатен SMS към 1796! 

Може да се възползвате от всички изброени по-долу допълнителни пакети до 

30.07.2015г. 

Очаквайте скоро новите ни предложения! 

 

Цени 

 

Пакет за данни 

Mtel 

FREE 

SURF 10 

МB 

Mtel 

FREE 

SURF 15 

МB 

Mtel 

FREE 

SURF 50 

MB 

Mtel FREE 

SURF 100 

MB 

Mtel FREE 

SURF 500 

MB 

Цена 1.90 лв. 3.90 лв. 9,90 лв. 14,90 лв. 19,90 лв. 

Включен 

трафик 
10 MB 15 MB 50 МB 100 MB 500 MB 

Валидност 2 дни 30 дни 30 дни 30 дни 30 дни 

SMS текст за 

активиране 
10 MB 15 MB 50 МB 100 MB 500 MB 

Тарифи за Data Прима класик 



Цена на минута разговор 0,23 лв. 
към 5 Мтел номера в група 

Семейство и приятели 

Цена на минута разговор 0,54 лв. 
към всички национални 

мрежи 

Цена на SMS 0,18 лв. в мрежата на Мтел 

Цена на SMS 0,25 лв към други мрежи 

 

При презареждане, получаваш специална цена от 39 ст./мин. към всички 

национални мрежи, както и следните бонуси: 

 

Бонуси 

Бонус Дестинация Условие за получаване 

30 минути към Семейство и приятели Зареждане на 5-14 лв. 

80 минути към Семейство и приятели Зареждане на 15-29 лв. 

200 минути към Семейство и приятели 
Зареждане на 30 лв. или 

повече 

Първоначалното таксуване е на 60 секунди, след това – на всяка секунда. Бонусите и 

специалната цена са валидни 30 дни. След преминаване към Прима мобилен интернет 

Classic, връщането към тарифа Прима мобилен интернет е невъзможно. 

Считано от 12.08.2013 г. разговорите на всички Прима карти ще се тарифират на 

минута, при условие че картата бъде презаредена. Всяка започната минута разговор 

се отчита и таксува като цяла минута. Така по-лесно следиш баланса в картата си и я 

използваш пълноценно за разговори с твоите близки и приятели. Начинът на 

тарифиране се запазва до момента на презареждане или до изтичане на активния 

период на картата. Повече информация можеш да получиш като се свържеш с наш 

Сътрудник Обслужване на клиенти на *88 (цена на обаждането – 0,21 лв.) или като 

посетиш магазин на Мтел. 
 

tel:*88

