
ЗА ВАС ПРИЯТЕЛИ 
Специално предложение 



2 3 1 

Пакетни услуги 
Преференциални  
тарифни планове 

Мобилен интернет 

 Мобилна 
телефония 

Пакетни и 
фиксирани 

Услуги 

Мобилен 
Интернет 

Предлагаме на вашето внимание  

нашето портфолио от услуги с преференциални 

цени, изготвено специално за вас! 



Цифрова Телевизия и Интернет за дома 1 Пакетни 

Услуги 

Пакетни услуги 
Преференциални  
тарифни планове 

Мобилен интернет 

 
 
 
 

19.90 

 
 
 
 

28.90 

 
 
 
 

36.90 

Цифрова  
телевизия 

над 40 ТВ канала над 100 ТВ канала над 160 ТВ канала 

Фиксиран 
 интернет 

30 Mbps 30 Mbps 50 Mbps 

15.90 лв./мес. 22.90 лв./мес. 29.90 лв./мес. 

Месечна такса за целия срок на договор от 2год. 

Спестявате до 168 лв за срока на договора в сравнение със 
стандартните оферти 

-168 лв -144 лв -96 лв 

•  Всички цени са с ДДС. Пакетната цена е валидна с договор за 2 години и се предлага в районите с покритие. Заявете включване: 
www.mtel.bg;  безплатен телефон 0800 20 011;  в магазините на Мтел  

• Офертите се предлагат в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Стражица, Елена и 
Девня, Русе 

http://www.mtel.bg/
http://www.mtel.bg/
http://www.mtel.bg/
http://www.mtel.bg/
http://www.mtel.bg/


Пълен пакет за дома с всички  

необходими услуги за едно домакинство 

2 

1 Пакетни 

Услуги 

Пакетни услуги 
Преференциални  
тарифни планове 

Мобилен интернет 

2 

 
 
 

24.80 

 
 
 

33.80 

 
 
 

41.80 

Цифрова  
телевизия 

над 40 ТВ канала над 100 ТВ канала над 160 ТВ канала 

Фиксиран 
 интернет 

30 Mbps 30 Mbps 50 Mbps 

Домашен  
телефон 

200 мин. във фиксираната мрежа на М-Тел 

Мобилен 
 абонамент 

30 мин. към всички мрежи в страната 
2000 мин. в група 

20.80 лв./мес. 27.80 лв./мес. 34.80 лв./мес. 

Месечна такса  за целия срок на договор от 2год. 

•  Всички цени са с ДДС. Пакетната цена е валидна с договор за 2 години и се предлага в районите с покритие. Заявете включване: 
www.mtel.bg;  безплатен телефон 0800 20 011;  в магазините на Мтел  

• Офертите се предлагат в градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Стражица, Елена и 
Девня, Русе 

http://www.mtel.bg/


2 Samsung 19’ 

LT19B300EW 

17.90 лв./месец 

• Посочената цена на месец за телевизор е лизингова вноска по 2-годишен лизингов договор валидна за нови абонати на пакет 
Високоскоростен интернет с Цифрова телевизия или Пълен пакет за дома. При сключване на договор за лизинг се предплаща 
една лизингова вноска. Предложението е в сила до изчерпване на количествата. 

1 Пакетни 

Услуги 
Нов HD телевизор  

с всяко пакетно предложение 

Пакетни услуги 
Преференциални  
тарифни планове 

Мобилен интернет 

LG32CS460 HD 

9.90 лв./месец 



Параметри на телефонните услуги  

от пакетното предложение 1 Пакетни 

Услуги 

Пакетни услуги 
Преференциални  
тарифни планове 

Мобилен интернет 

Домашен телефон – към всеки един от пакетите може да получите и фиксирана телефонна услуга  
без месечна такса и с безплатен стационарен телефон за срока на договора, при следните цени по дестинации: 

Домашният телефон може да се надгради с допълнителен пакет минути: 

* Към фиксирани мрежи в ЕС:  Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, 

Малта, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция 

Мобилен телефон 
Включени минути в група 2000 

Включени минути към всички национални мрежи 30 

Цена на минута към всички национални мрежи 0,25 лв. 

Домашен телефон 
Включени минути към фиксираната мрежа на М-Тел 200 

Цена на минута към фиксиранта мрежа на М-Тел 0,01 лв. 

Цена на минута към други национални фиксирани мрежи 0,05 лв. 

Цена на минута към всички национални мобилни мрежи 0,32 лв. 

Месечна такса за допълнителен пакет минути 3.90 лв. 

Допълнителен пакет минути изходящи гласови повиквания към 

фиксирани мрежи в страната, към фиксирани и мобилни мрежи 

в САЩ и Канада и към други международни фиксирани мрежи* 

100 



2 

Пакетни услуги 
Преференциални  

тарифни планове 
Мобилен интернет 

 Мобилна 

телефония За пълна свобода в комуникацията 

Елементи на тарифния план Преференциално предложение 

Месечна такса 9.90 лв. 19.90 лв.  

Включени минути за разговори в групата Неограничени - 

Включени минути към всички мрежи в страната, САЩ, Канада и Международна 

Зона 1* 
100 250 

Цена на минута към мобилната и фиксираната мрежа на Мтел след изчерпване 

на включените минути (без номера на тарифни планове с марка bob) 
0,29 лв. 

0 лв. 

в Мтел 

Цена на минута към други мрежи в страната след изчерпване на включените 0,29 лв. 0,29 лв. 

Цена на MB 0,10 лв. 0,10 лв. 

Цена на SMS 0,14 лв. 0,14 лв. 

*Европейските фиксирани мрежи са Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, 

Ирландия, Израел, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 

Швейцария, Турция и Обединеното кралство 



2 

Пакетни услуги 
Преференциални  
тарифни планове 

Мобилен интернет 

 Мобилна 

телефония Телефон с всеки абонамент 

Nokia 113 Samsung E1050 Samsung E2200 

Цена в брой * 74,90 лв. 29,90 лв. 1,00 лв. 

 Цветен LCD дисплей 

 Дълъг живот на 

батерията от 800 mAh 

 Календар, аларма 

 1.77” цветен дисплей 

 FM Радио 

 microSD слот 

 1,8“ QVGA TN дисплей 

 VGA камера 
 Bluetooth 

 

 
 Офертите са валидни при сключване на 2-годишен договор и до изчерпване на количествата 

http://www.mtel.bg/ustroystva/mc/device/ma/index/device/2226


2 

Пакетни услуги 
Преференциални  
тарифни планове 

Мобилен интернет 

 Мобилна 

телефония Телефон с всеки абонамент 

Sony Xperia tipo ZTE Blade III Samsung Galaxy Y 

Цена на лизинг * 11,90 лв. 8,90  лв. 7,90 лв. 

 5 MP камера 

 1 GHz процесор 

 4” сензорен дисплей 

 Android Ice Cream Sandwich 

 Android OS 

 3.0” капацитивен дисплей 

 830 MHz процесор 

 2 MP камера 
 

 Android phone 

 3.2” дисплей 
 3.15 МP камера 

 

*Оскъпяване при покупка на лизинг: 3% ГПР. Офертата важи за нови и настоящи абонати отговарящи на условията за преподписване 
при сключване на нов 2-годишен договор  
* Офертата е валидна до изчерпване на количествата. Мтел си запазва правото за промяна в цените. 

http://www.mtel.bg/ustroystva/mc/device/ma/index/device/2198


Пакетни услуги 
Преференциални  
тарифни планове 

Мобилен интернет 

Мобилен Интернет 

през компютъра! 
Мобилен Интернет 

през телефона! 

Включено потребление Неограничено 

Включено потребление на 

максимална скорост 
150 МB 

Месечна такса 9,90 лв. 

3 Мобилен 

Интернет Интернет през телефона или компютъра 

Включено потребление Неограничено 

Включено потребление на  

максимална скорост 
1 GB 

Месечна такса за първите 6 месеца 5,90 лв. 

Месечна такса за останалия период 9,90 лв. 

Еднократна цена за допълнителен  

1 GB на максимална скорост 
(в рамките на текущия месец) 

5,00 лв. 

+ подарък 3G USB modem 

ново 

* След достигане на включеното месечно потребление на максималноа скорост, скоростта за пренос на данни ще бъде намалена до 64 Kbps. 



Пакетни услуги 
Преференциални  
тарифни планове 

Мобилен интернет 

Asus X501A Acer E1-531 HP 655 

Цена на лизинг* 24 месеца x 39,90 лв. 24 месеца x 25,90 лв. 24 месеца x 31,90 лв. 

Цена в брой 889,00 лв. 569,00 лв. 709,00 лв. 

 HDD: 500 GB 
 Intel B830 1.8GHz 
 Linux SUSE Enterprice 11.0 
 Монитор: 15.6” 
 RAM: 2GB 

 Монитор: 15.6” 
 Suse Linux 1.0 
 AMD Dual Core 1.4 GHz 

 2,40 GHz Intel® Core™ i3-2370M 
процесор 

 15,6” HD дисплей с LED 
подсветка 

 750 GB HDD и 4GB RAM 
 6-клетъчна батерия 

Лаптопи на преференциални цени 

с нашето предложение за мобилен интернет! 3 Мобилен 

Интернет 

• Оскъпяване при покупка на лизинг: 3% ГПР. 

• Цената е валидна при подписване на 2-годишен договор и закупуване на тарифен план за мобилен интернет 
• Офертата е валидна до изчерпване на количествата 



Допълнителна информация 

• Всички цени включват ДДС и са валидни с подписване на договор за 2 години. 

• Методът на тарифиране е както следва: 

– Мобилен трафик на данни: на 1 KB; 

– Мобилна телефония: отчитането е на минута. 

– Фиксирана телефония и пакетни предложения: отчитането е на минута 

– Неизползваните минути не се прехвърлят за следващия таксуващ период; 

– Всички останали услуги се тарифират съгласно действащите цени на М-Тел. 

• Мобилна телефония 

– Всеки служител може да се възползва от най-много 4 SIM карти с представените тарифни планове.  

– Цената от 0 стотинки на минута към мрежата на Мтел не е валидна за тарифни планове от марка bob. 

– Настоящи абонати на М-Тел могат да преминат към представените тарифни планове при условие, че имат не повече от 6 месеца до изтичането на 
настоящия си договор за услуги. При текущ договор ,  който не позволява смяна на тарифния план поради предоставени преференциални условия 
за разговори, закупуване на апарат и/или др., абонатът може да се възползва от новата оферта, в случай, че срокът на текущия му договор изтича 
в следващите 3 месеца. 

• Интернет, телевизия и пакетни предложения: 

– Услугата се предлага в районите с покритие на фиксираната мрежа.  

– Служител може да се възползва само от 1 пакетна услуга с представените отстъпки. 

• Абонирай се или потърси допълнителна информация: 

– В магазините на М-Тел: 

– ММ Пловдив 1 - Пловдив, бул. България 29  . Телефон : 0882207371   

– ММ Мол Пловдив - Пловдив, ул. Перущица 8 . Телефон : 0882207406  

– ММ Пловдив 9 - Пловдив,  бул. Македония 23 . Телефон : 0882207377 

– ММ Пловдив 3 - Пловдив,  жк.Тракия, Зона А 6 до бл. 100 (ул. Съединение 45) Телефон : 0882207373  

 

 

 

 

 


