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За теЗи, които 
не спират да говорят



Офертите са валидни до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения абонаментен план и 
за лизинг, за период от 24 месеца, според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор.

с Нонстоп 49.99 
51,59

лв./мес.46,59
лв./мес.



активирай  
Fun call сега

Офертите са валидни до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори 
за мобилни услуги по посочения абонаментен план и за лизинг, за период от 24 месеца, според условията за 
ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор. 33

HTc
Desire 820
•	 14 см (5.5“) 720p HD дисплей 
•	 13 MP основна камера, 8 MP предна камера
•	 Android OS с HTC Sense™
•	 Oсемядрен 64-битов процесор  

Snapdragon™ 615

20,99
лв./мec.

с Нонстоп  29.99

•	  13 см (5.1”) Super AMOLED сензорен дисплей
•	  16 MP камера с LED светкавица
•	  Android OS Lollipop с 2 GB RAM
•	  Oсемядрен 1.6 GHz процесор

SaMSunG 
Galaxy S5 Neo

50,99
лв./мec.

с Нонстоп  29.99

	•		11.7	см	(4.6”)	HD	TRILUMINOS™	дисплей
•		20.7	МР	камера	с	Exmor	RS™	сензор
•		Android	OS	Kitkat
•		Четириядрен	2.5	GHz	процесор

SOnY
Xperia	Z3	Compact

26,99
лв./мec.

с Нонстоп  29.99

•	  13 см (5.1”) QHD sAMOLED дисплей
•	   16 MP основна камера, 5 MP предна камера
•	  Android OS Lollipop с 3 GB RAM
•	   Четириядрен	1.5	GHz	 

+ четириядрен 2.1 GHz процесор

SaMSunG 
Galaxy S6 edge 32GB

и спечели 
Mp3	плейъР	
или слушалки

3

35,99
лв./мec.

с Нонстоп  29.99

нов



АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ
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За теЗи, които
не спират да говорят
неогРаниЧени	Минути	
с	всиЧки

НЕОГРАНИЧЕНИ
национални 
минути



Неограничените МВ към Facebook (“FB”) и WhatsApp (“WA”), както и към novini.bg, abv.bg, sinoptik.bg и gong.bg са промоционални и важат от и към приложения за FB 
(включително FB Messenger), WА, изброените страници, както и при достъп до FB и WA през мобилен браузър и на мобилни адреси m.novini.bg, m.abv.bg, m.sinoptik.bg  
и m.gong.bg, който достъп не използва технология за компресиране на данни. Промоционалните условия важат за частни клиенти, при сключване на нов договор  
за 2 години, до 30.09.2015 г., и се предоставят месечно за първите 24 месеца от срока на договора, като след изтичането им се прилагат стандартните условия  
на абонаментния план.

Абонаментен план Нонстоп

Месечен абонамент

Мобилен интернет (МВ)  2 000 МВ  5 000 МВ  10 000 МВ 3 000 МВ

Национални минути неограничени

SMS-и към номера от 
мобилната мрежа на Теленор

Включени 
на месец

Промоционални 
включени на 
месец

Минути за международни 
разговори в Зона 1  200 мин.  200 мин.  200 мин. 200 мин.

Минути за разговори 
в роуминг в ЕС -  200 мин.  1 000 мин. 200 мин.

5

Офертите са валидни до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения абонаментен план за 
период от 24 месеца,според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор. 

Мобилен интернет (МВ) към

•	 12.7 см (5”) IPS LCD дисплей
•	 13 MP камера с LED светкавица
•	 Android	OS	KitKat	с	2	GB	RAM
•	 Четириядрен	1.2	GHz	процесор	

Snapdragon™ 410   

lEnOVO
S60

•	 13.2 см (5.2”) Full HD дисплей
•	 13 MP камера с LED светкавица
•	 Android OS Lollipop с 3 GB RAM
•	64-bit осемядрен процесор

HuawEi
P8

lG
G Flex 2

•	14 см (5.5”) Curved Full HD P-OLED дисплей 
•	13	Mp	камера	с	4K	Ultra	HD	видеозапис
•	Android OS Lollipop 
•	 осемядрен 2 GHz 64-bit  процесор  

Snapdragon™ 810

-150 лв.
-100 лв.

-50 лв.

неограничени

неограничени

неограничени

 29.99 лв.  39.99 лв.  49.99 лв.  69.99 лв.

Мобилен интернет (MB) към

с Нонстоп  29.99

939,99
лв. 

789,99
лв.

с Нонстоп  29.99

659,99
лв. 

559,99
лв.

с Нонстоп  29.99

319,99
лв. 

269,99
лв.



*Xperia Z3 е водоустойчив и прахоустойчив, стига да следвате няколко прости инструкции: моля, посетете www.sonymobile.com/durability. **Издръжливостта на батерията е 
измерена съгласно съставения през септември 2014 г. от Sony Mobile Communications AB профил за еднодневна стандартна употреба на смартфон от средностатистически 
активен потребител въз основа, включително, но не само, набор от потребителски сценарии на употреба. Sony е запазена марка или регистрирана търговска марка на Sony 
Corporation. Android, Google Chrome и Google Play са запазени марки на Google Inc. PlayStation е регистрирана търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc. ©2015 Sony Mobile 
Communications Inc. Всички права запазени.

Невероятни снимки - дори на тъмно.
Наистина водоустойчив.
Живот на батерията до 2 дни.

26,59
лв./мес.

Офертата е валидна до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения 
абонаментен план и за лизинг, за период от 24 месеца, според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор.|   www.telenor.bg6

с Нонстоп 49.99 



Офертите са валидни до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения абонаментен план и за 
лизинг, за период от 24 месеца, според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор.

Смартфони

7

Допълнителен	лизинг
за втори телефонлизинг	от	Ден	еДно

SaMSunG
Galaxy A5

•	12.7 см (5“) Super AMOLED дисплей 
•	13 MP камера с LED светкавица
•	Android	OS	KitKat
•	Четириядрен	1.2	GHz	процесор 

Snapdragon™ 410

	•		14.5	см	(5.7”)	Super	AMOLED	
    капацитивен дисплей 
	•		16	Mp	камера	с	HD	видеозапис,	HDR
	•		Android	OS	KitKat
	•		Четириядрен	1.9	GHz	 
+ четириядрен 1.3 Ghz процесор

SaMSunG
Galaxy Note 4

38,99
лв./мес.

с Нонстоп  29.99

21,59
лв./мес.

с Нонстоп  29.99

HTc 
Desire 620

	•		12.7	см	(5”)	HD	дисплей
	•		8	Mp	основна	камера,	5	Mp	предна	камера
	•		Android	OS	KitKat	с	HTC	Sense
	•			Четириядрен	1.2	GHz	процесор	 

Snapdragon™ 410

SOnY 
Xperia M4 Aqua

•	 12.7 см (5”) HD сензорен дисплей
•	 13 MP камера със светкавица
•	 Android OS Lollipop
•	 Четириядрен	1.5	GHz		+	четириядрен	 

1.0 GHz процесор Snapdragon™ 615

18,59
лв./мес.

с Нонстоп  29.99

15,99
лв./мес.

с Нонстоп  29.99

7



|   www.telenor.bg8

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

НЕОГРАНИЧЕНИ
минути към 1 приятел

НЕОГРАНИЧЕНИ
SMS-и в Теленор

НЕОГРАНИЧЕНИ
минути в Теленор

НЕОГРАНИЧЕНИ МВ към 
популярни приложения

За всеки по нещо

20,59
лв./ мес.

с Резерв 
Стандарт 19.99

•	 11.4 см (4.5”) Super AMOLED дисплей 
•	8 MP камера с LED светкавица
•	 Android	OS	KitKat
•	 Четириядрен 1.2 GHz процесор 

Snapdragon™ 410 

SaMSunG 
Galaxy A3 



 Абонаментен план Резерв Стандарт

Включени 
на месец

9

SOnY 
Xperia E4
•	 12.7	см	(5”)	qHD	IpS	дисплей
•	 5	Mp	камера	с	LED	светкавица
•	 Android	OS	KitKat
•	 Четириядрен	1.3	GHz	процесор
•	 Мощна	2300	mAh	батерия

8,99
лв./ мес.

с Резерв 
Стандарт 19.99

Офертите са валидни до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения абонаментен план и на лизинг за период 
от 24 месеца, според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор.

lG
Magna
•	 12.7 см (5”) HD IPS дисплей
•	8 MP камера с LED светкавица
•	 Android OS Lollipop с 1 GB RAM
•	 Четириядрен	1.2	GHz	процесор

14,59
лв./ мес.

с Резерв 
Стандарт 19.99

alcaTEl 
ONETOUCH	IDOL	3-4.7

•			11.9	см	(4.7”)	IpS	LCD	дисплей
•	  13 MP камера с LED светкавица
•	  Android OS Lollipop с 1.5 GB RAM
•			Четириядрен	1.2	GHz	процесор

Като номер от група „За приятели“ може да бъде избран само номер от мобилната мрежа на Теленор. Неограничените МВ към Facebook (“FB”) и WhatsApp (“WA”), както и към novini.bg, abv.bg, sinoptik.bg и gong.bg са 
промоционални и важат от и към приложения за FB (включително FB Messenger), WА, изброените страници, както и при достъп до FB и WA през мобилен браузър и на мобилни адреси m.novini.bg, m.abv.bg, m.sinoptik.bg 
и m.gong.bg, който достъп не използва технология за компресиране на данни. Неограничените минути в Теленор са към мобилната мрежа и се ползват след изчерпване на включените национални минути на месец. 
Промоционалните условия важат за частни клиенти, при сключване на нов договор за 2 години, до 30.09.2015 г., и се предоставят месечно за първите 24 месеца от срока на договора, като след изтичането им се 
прилагат стандартните условия на абонаментния план.

Включен Резерв 
за срока на 
договора 

Промоционални 
включени 
на месец

SMS-и към номера от 
мобилната мрежа на Теленор

Мобилен интернет (MB) към

Минути към един номер 
от групата „За приятели“

Минути към мобилната мрежа на Теленор 
след изчерпване на включените на месец 
минути

Национални минути 

Промоционални национални минути 

Национални минути

Мобилен интернет (MB)

Мобилен интернет (MB)

Месечен абонамент  8.99 лв.

14,99
лв./ мес.

с Резерв 
Стандарт 19.99

•			11.4	см	(4.5”)	сензорен	дисплей
•			8	МР	камера,	МР3	плейър
•			Android	OS	KitKat
•			Четириядрен	1.3	GHz	процесор

HuawEi 
Y5

8,59
лв./ мес.

с Резерв 
Стандарт 19.99

Мобилен интернет (МВ) към

 100 мин.  200 мин.

 200 мин. 20 мин.

 300 мин.

 300 мин.

 500 мин.

 500 мин.

-  300 MB  600 MB  1 500 MB

-

-

-

-

-

- -

- 

 50 мин.  100 мин.

 14.99 лв.

 300 MB

 150 мин.

 19.99 лв.

 600 MB

 250 мин.

неограничени

неограничени

неограничени

неограничени

неограничени

 25.99 лв.

 1 500 MB



��� ������ � �������
Изключителна основна 13 МP камера с RGBW 4-ри цветен 
сензор и оптичен стабилизатор, която показва 
невероятна производителност на тъмно.

������� ��� �������
С опцията за бърз преглед това е още по-лесно

���
�
�� 
� �
�	������
Изящен метален корпус с 5.2” FHD дисплей

31,59
лв./мес.

създаден да вдъхновява. вдъхновен да създава.

Офертата е валидна до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения 
абонаментен план и за лизинг, за период от 24 месеца, според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор.

с Резерв Стандарт 25.99

|   www.telenor.bg10



��� ������ � �������
Изключителна основна 13 МP камера с RGBW 4-ри цветен 
сензор и оптичен стабилизатор, която показва 
невероятна производителност на тъмно.

������� ��� �������
С опцията за бърз преглед това е още по-лесно

���
�
�� 
� �
�	������
Изящен метален корпус с 5.2” FHD дисплей
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мобилен интернет

НОВИТЕ Допълнителни	пакети 
МОбИлЕН ИНТЕРНЕТ
Допълнителните	пакети	за	мобилен	интернет	на	теленор	вече	отговарят	максимално	
на	твоите	нужди	–	предлагат	ти	количеството	интернет,	което	ти	е	необходимо	и	
можеш	да	ги	активираш	и	деактивираш	когато	пожелаеш.

Допълнителните пакети за мобилен интернет са достъпни за потребители на абонаментни планове без включено потребление на мобилен интернет. 
Повече информация на www.telenor.bg

Допълнителни пакети За месец

Изпрати SMS на номер 1414 с код: а300 а600

4.99 лв. 7.99 лв.

300 MB 600 MBЗа един месец

Единична цена

Допълнителни пакети Всеки месец

Изпрати SMS на номер 1414 с код:

3.99 лв.

аD300

6.99 лв.

аD600

9.99 лв.

аD1500

300 MB 600 MB 1 500 MBВсеки месец

Месечен абонамент

 Social Apps Info AppsДопълнителни пакети

Месечен абонамент

MB за сърфиране

MB за приложения

SOCIAL

2.99 лв. 2.99 лв.

100 MB 100 MB

INFO

2 GB2 GB

Изпрати SMS на номер 1414 с код:
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•	  12.7 см (5”) Full HD дисплей
•	  20 MP камера с 4к видеозапис
•	  Android OS Lollipop с HTC Sense 7.0
•	   Snapdragon™ 810,  

64-bit осемядрен процесор

HTc
One	M9

•			14	см	(5.5”)	Full	HD,	IpS	Quantum	дисплей
•	  16 MP камера с лазерен автофокус
•	  Android OS Lollipop с 3 GB RAM
•	  Snapdragon 808, шестядрен процесор

lG G4 32 GB 
Leather Edition

SaMSunG 
Galaxy S6 64GB

•	13 см (5.1”) QHD sAMOLED дисплей
•	 16 MP основна камера,  

5 MP предна камера
•	Android OS Lollipop с 3 GB RAM
•	Четириядрен	1.5	GHz	 
+ четириядрен 2.1 GHz процесор

•	 12.7 см (5”) Full HD дисплей
•	 13 MP камера със светкавица
•		Android	OS	KitKat
•	  осемядрен 1.7 GHz процесор
 Snapdragon™ 615

HTc
One M8s

	•		13.2	см	(5.2”)	Full	HD	дисплей	
	•		13	Mp	камера	със	светкавица
	•		Android	OS	KitKat
•	 Четириядрен	2.3	GHz	процесор

HTc 
Desire Eye 

	•			12.7	см	(5”)	Full	HD	IpS	дисплей
•		13	Mp	камера	с	HD	видеозапис,	HDR
•		Android	OS	KitKat
•		осемядрен	2	GHz	процесор

lEnOVO
Vibe X2

отстъпка от 50 до 150 лв.
ЕлА и си иЗбЕри сМАрТфОН сЕгА,   сКОрО щЕ сВършАТ.

с Резерв 
Стандарт 19.99

1199,99
лв. 

1049,99
лв.

с Резерв 
Стандарт 19.99

1029,99
лв. 

879,99
лв.

с Резерв 
Стандарт 19.99

709,99
лв. 

609,99
лв.

с Резерв 
Стандарт 19.99

759,99
лв. 

659,99
лв.

с Резерв 
Стандарт 19.99

1009,99
лв. 

859,99
лв.

с Резерв 
Стандарт 19.99

489,99
лв. 

389,99
лв.

-150 лв.
-150 лв.

-150 лв.

-100 лв.
-100 лв.

-100 лв.



13
Офертите са валидни до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения абонаментен план за 
период от 24 месеца,според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор. 

	•		14.5	см	(5.7”)	Super	AMOLED	
    капацитивен дисплей 
	•		16	Mp	камера	с	HD	видеозапис,	HDR
	•		Android	OS	KitKat
	•			Четириядрен	1.9	GHz	 

+ четириядрен 1.3 Ghz процесор

SaMSunG
Galaxy Note Edge

•	 14	см	(5.5”)	Full	HD,	IpS	Quantum	дисплей
•	 16 MP камера с лазерен автофокус
•	 Android OS Lollipop с 3 GB RAM
•	 Snapdragon 808, шестядрен процесор

lG
G4 32 GB

•			13.2	см	(5.2”)	Full	HD	TRILUMINOS™	дисплей
•			20.7	МР	камера	с	Exmor	RS™	сензор
•			Android	OS	Kitkat
•			Четириядрен	2.5	GHz	процесор

SOnY
Xperia Z3

lEnOVO 
S90

•	 12.7 см (5”) Super AMOLED дисплей 
•	 13 MP камера с LED светкавица
•	 Android	OS	KitKat
•	 Четириядрен	1.2	GHz	процесор	 

Snapdragon™ 410 

alcaTEl
ONETOUCH	IDOL	3-5.5

•	  14 см (5.5”) Full HD сензорен дисплей
•	  13 MP камера с LED светкавица
•	  Android OS Lollipop с 2 GB RAM
•	  Oсемядрен (1.5 GHz + 1 GHz) процесор

HuawEi
G620S

•	12.7 см (5”) IPS LCD сензорен дисплей
•	8 MP камера със светкавица
•	Android	OS	KitKat
•	Четириядрен	1.2	GHz	процесор

ЕлА и си иЗбЕри сМАрТфОН сЕгА,   сКОрО щЕ сВършАТ.

с Резерв 
Стандарт 19.99

1079,99
лв. 

979,99
лв.

с Резерв 
Стандарт 19.99

449,99
лв. 

399,99
лв.

с Резерв 
Стандарт 19.99

899,99
лв. 

799,99
лв.

с Резерв 
Стандарт 19.99

389,99
лв. 

339,99
лв.

с Резерв 
Стандарт 19.99

809,99
лв. 

709,99
лв.

с Резерв 
Стандарт 19.99

219,99
лв. 

169,99
лв.

-100 лв.

-50 лв.

-100 лв.

-50 лв.

-100 лв.

-50 лв.



времето е ваше
с	национални	Минути	
за	РазговоРи	с	всиЧки
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АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

Включени 
на месец

Включен Резерв 
за срока на договора 

Месечен абонамент
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TElEnOr
Smart

•	 11.4 см (4.5”) сензорен дисплей
•	 5 MP камера с видеозапис
•		Android	OS	KitKat
•	 Двуядрен 1.3 GHz процесор

99,99
лв.

с Резерв 19.99

alcaTEl 
ONETOUCH	pop	2	
(5)	premium	

•	 12.7 см (5.0”) IPS сензорен дисплей
•	 8 MP камера с LED светкавица
•	 Android OS Lollipop с 1 GB RAM
•		Четириядрен	1.2	GHz	процесор

нов

199,99
лв.

с Резерв 19.99

15

•	 12.7 см (5”) TrueColor qHD дисплей
•	 5 MP камера с LED светкавица
•	Windows	phone	8.1	с	Lumia	Denim
•	 Четириядрен	1.2	GHz	процесор	 

Snapdragon™ 200

MicrOSOFT 
LUMIA	535

119,99
лв.

с Резерв 19.99

•	  12.7 см (5”) TFT дисплей
•	 8 MP камера със светкавица
•		Android	OS	KitKat
•		Четириядрен	1.2	GHz	процесор	 
Snapdragon™ 410

SaMSunG
Galaxy	Grand	prime

309,99
лв.

с Резерв 19.99

Абонаментен план Резерв

Минути в мобилната 
мрежа на Теленор

Национални минути извън 
мобилната мрежа на Теленор

Мобилен интернет (MB)

Минути за международни разговори 
към Зона 1, 2 и роуминг в ЕС

SMS-и към номера от 
мобилната мрежа на Теленор

Национални минути

Мобилен интернет (MB)

 500 мин.  1 200 мин.  2 000 мин.  2 500 мин.  10 000 мин.

 120 мин.  200 мин.  250 мин.  1 000 мин.

 600 MB  1 500 MB  2 000 MB  5 000 MB

- -  20 мин.  25 мин.  100 мин.

- -  200 SMS  250 SMS  1 000 SMS

 240 мин.  400 мин.  500 мин.  2 000 мин.

 600 MB  1 500 MB  2 000 MB  5 000 MB

 19.99 лв.  29.99 лв.  39.99 лв. 24.99 лв.Месечен абонамент

 50 мин.

 100 мин.

 300 MB

 300 MB

 13.99 лв.

Посоченият месечен абонамент 39,99 лв. е промоционален, като стандартният е 99,99 лв. Промоционалните условия важат за частни клиенти, при сключване на 
нов договор за 2 години, до 30.09.2015 г., прилагат се за първите 24 месеца от срока на договора, като след изтичането им се прилагат стандартните условия на 
абонаментния план. 

Офертите са валидни до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения абонаментен план 
за период от 24 месеца,според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор. 
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•		активирай	допълнителен	пакет	
за мобилен интернет Klik 
•	свали	си	браузър	Opera	mini
•	Браузвай	с	удоволствие

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

минути и SMS
къМ	Близки	и	пРиятели

|   www.telenor.bg16
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Минутите за международни разговори са за Зона 1 и 2, минутите за роуминг са в Ес. Посочените резерв минути важат при двугодишни договори, предоставят се 
еднократно за първоначалния срок на договора и се ползват след изчерпване на включените на месец.

6,99
лв.

с Резерв 
Старт 10.99

TElEnOr
M100

•	 6.1 см (2.4”) цветен дисплей
•	 VGA камера, фенерче
•	 Bluetooth за трансфер на данни
•		слот	за	micro	SD	карта	до	8	GB

Офертите са валидни до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения абонаментен план за период от 
24 месеца, според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор.

•		10.9	см	(4.3”)	TFT	дисплей
•	 5 MP камера с LED светкавица
•		Android	OS	KitKat
•	 Двуядрен 1.2 GHz процесор

SaMSunG 
Galaxy J1 

alcaTEl 
ONETOUCH	pixi	3-4.5

•	 11.4 см (4.5”) сензорен дисплей
•	 5 MP камера с LED светкавица
•		Android	OS	KitKat
•	 Двуядрен 1 GHz процесор

нов

129,99
лв.

с Резерв 
Старт 14.99

•	 10.2 см (4”) TrueColor дисплей
•	 5 MP камера
•	Windows	phone	8.1	с	Lumia	Denim
•	 Четириядрен	1.2	GHz	процесор	 

Snapdragon™ 200

MicrOSOFT 
LUMIA	532

159,99
лв.

с Резерв 
Старт 14.99

169,99
лв.

с Резерв 
Старт 14.99

17

Абонаментен план Резерв Старт 

Минути в мобилната  
мрежа на Теленор

Национални минути извън 
мобилната мрежа на Теленор

Минути за международни 
разговори и роуминг

SMS към Теленор

Национални минути

Включени 
всеки месец

Включен Резерв 
за срока на договора 

Месечен абонамент  10.99 лв.  14.99 лв.  20.99 лв.  25.99 лв.

 50 мин.

-

-

 30 мин.

 400 мин.

 150 мин.

 100 SMS

-

 100 мин.

 2 000 мин.

 250 мин.

 200 SMS

 20 мин.

 200 мин.

 3 000 мин.

 100 мин.

-

-

 50 мин.

 800 мин.
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вие	си	пРавете	
уникалните	велосипеДи.
ние	ще	се	погРижиМ	
за	оБщуването,	
свъРзано	с	Бизнеса	ви.

за	всички	всекидневни	неща,	които	карат	работата
да	върви.	Резерв	про	са	абонаментни	планове
за	малкия	бизнес	с	много	национални	минути.
ще	ги	намерите	в	търговската	мрежа	на	Tеленор.

александър,	иван	и	Биби	от	1Bike

„даваме име  
на всеки велосипед,  
който правим,
Защото всеки е раЗличен.”

•	 12.7 см (5.01”) TFT дисплей
•	 5 MP камера с LED светкавица
•	 Android	OS	KitKat
•	 Четириядрен	1.2	GHz	процесор

SaMSunG 
Galaxy Grand Neo Plus Dual

141,66
лв.174,99

лв.
с Резерв 
Про 20.99

Включени 
всеки месец

Включен Резерв 
за срока на 
договора 

Месечен 
абонамент
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абонаментни ПЛАНОВЕ

Посочените цени са без включен ДДс и важат за бизнес клиенти при подписване на нов договор за период от 24 месеца. Включените SMS в Теленор са към мобилната мрежа 
на Теленор в българия. резерв национални минути/МВ се предоставят еднократно за срока на договора и се ползват след изчерпване на включените на месец. 

19

Офертите са валидни до изчерпване на количествата за бизнес клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения абонаментен план за 
период от 24 месеца, според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор. Посочените цени са без включен ДДс.

lG  
L FINO

	•		11.4	см	(4.5”)	IpS	LCD	дисплей
•	8	Mp	камера	със	светкавица
•	Android	OS	KitKat
•	Четириядрен	1.2	GHz	процесор

141,66
лв.108,33

лв.
с Резерв 
Про 20.99

•	 14 см (5.5”) HD сензорен дисплей
•	 8 MP камера с LED светкавица
•	 Android OS Lollipop с 1 GB RAM
•		Четириядрен	1.3	GHz	процесор

nOKia 
108 Dual

•	TFT цветен дисплей
•	VGA камера
•	Bluetooth, фенерче
•	слот	за	micro	SD	карта	до	32	GB

9,16
лв.

с Резерв 
Про 20.99

TElEnOr
Smart	plus

•	 12.7 см (5”) сензорен дисплей
•	 5 MP камера с видеозапис
•		Android	OS	KitKat
•	 Двуядрен 1.3 GHz процесор

141,66
лв.91,66

лв.
с Резерв 
Про 20.99

141,66
лв.141,66

лв.
с Резерв 
Про 20.99

alcaTEl
ONETOUCH	pop	3-5.5

SMS в Теленор

Минути за разговори в 
Затворена група

Мобилен интернет (МВ)

Резерв MB

Минути за разговори 
към международна 
Зона 2 и за роуминг в ЕС

Минути за национални 
разговори и към 
международна Зона 1

Резерв национални 
минути

-  20 sms  30 sms  40 sms  80 sms  500 sms 180 sms

 8.99 лв.  12.99 лв.  16.99 лв.  20.99 лв.  30.99 лв.  60.99 лв. 40.99 лв.

неограничени

 600 MB  1 000 MB  3 000 MB  10 000 MB 5 000 MB-  400 MB

-  600 MB  1 000 MB  3 000 MB  10 000 MB 5 000 MB 400 MB

-  20 мин.  30 мин.  40 мин.  80 мин.  500 мин. 180 мин.

 120 мин.  230 мин.  330 мин.  450 мин.  800 мин.  5 000 мин. 1 800 мин.

 120 мин.  230 мин.  330 мин.  450 мин.  800 мин.  5 000 мин. 1 800 мин.

Абонаментен план Резерв Про

Месечен 
абонамент
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таблети

моята мрежа 
твоята мрежа
новата	МРежа	на	теленоР

Включени на месец МВ

Абонаментна програма

Mесечен абонамент

Включени за срока на договора 
МВ в роуминг за зона ЕС

• Двуядрен процесор 1.3 GHz
•  17.78 см (7”)  16 милиона цвята дисплей, 1024 x 600 пиксела
• Вграден 3G модем, слот за карта памет
• Възможност за гласова телефония

alcaTEl
Onetouch	pixi	3	7”

с план Интернет 7000
 за 17.99 лв./мес. 1 лв.7000

таблет alcaTEl pixi 3
еДин	лев	и	е	твой

офертата	 е	 валидна	 до	 30.09.2015	 г.	 или	 до	 изчерпване	 на	 количествата,	 при	 заплащане	 на	
цената	в	брой,	за	частни	клиенти,	при	сключване	на	нови	договори	за	мобилни	услуги	по	посочения	
абонаментен план, за период от 24 месеца, според условията за ползването им – www.telenor.bg и в 
търговската	мрежа	на	теленор.



Офертите са валидни до изчерпване на количествата за частни клиенти при сключване на нови договори за мобилни услуги по посочения абонаментен план и 
за лизинг,  за период от 24 месеца, според условията за ползването им – www.telenor.bg и в търговската мрежа на Теленор.

с  Интернет 
3 500

32,99
лв./мес.

	•			9.7”	XGA	TFT	дисплей
•		Quad	1.2	GHz	процесор
•		Android	OS	5

SaMSunG
GALAXY	TAB	A	9.7

•	осемядрен		процесор	2	GHz
•	25.65	см	(10.1”)		IpS	дисплей,	2560	x	1600	пиксела
•	тегло	само	393	g,		водо-	 
			и	прахоустойчив	(Ip65	and	Ip68)
•	вграден	3G/LTE;	Android	5

SOnY 
Xperia Z4 10.1”

с  Интернет 
3 500

48,99
лв./мес.

Интернет 
650

Интернет 
1 500

Интернет 
3 500

Интернет 
6 500

Интернет 
12 000

 6.99 лв.  10.99 лв.  14.99 лв.  19.99 лв.  29.99 лв.

 1 200 MB 650 MB 350 MB 150 MB-

 650 MB  1 500 MB  3 500 MB  6 500 MB  12 000 MB

•	1.2	GHz	Quad	core,	Snapdragon	410	процесор
•	24.4	cм	(9.6”)	IpS	800	x	1280	дисплей
•	8	GB	памет,	вграден	3G/LTE	модем
•	Android	OS	4.4	KitKat

Huawei
Media	pad	T1	9.6”

с  Интернет 
3 500

19,99
лв./мес.

21
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Посети www.telenor.bg и my.telenor.bg. с обновения дизайн на сайта 
и	на	мобилната	му	версия	откриваш	желаната	информация	още	по-бързо	и	лесно. 

офертите	са	валидни	до	30.09.2015	г.,	освен	ако	изрично	не	е	указан	различен	срок	или	до	изчерпване	на	количествата	от	предложените	модели.	теленор	България	си	запазва	правото	за	промени	
на	цените	и	периодите	на	обявените	предложения	в	настоящия	каталог.	всички	цени	са	с	ДДс,	освен	ако	изрично	не	е	посочено	друго.	в	цената	на	устройствата	(в	брой	или	на	лизинг)	не	
се	включват	месечни	абонаменти	по	абонаментен	план.	посочените	цени	за	лизинг	са	на	месец	и	са	валидни	за	частни	клиенти,	нови	и	настоящи	абонати	на	теленор.	предоставянето	на	
устройства	се	извършва	при	спазване	на	приложимите	условия	и	спрямо	кредитна	оценка.	програма	„смартфон	за	всички“	е	валидна	за	частни	клиенти	с	абонаментен	план	на	теленор.	
след	изчерпване	на	включените	Мв	на	максимално	достижима	скорост,	за	допълнителни	пакети	„за	един	месец“	и	„всеки	месец“,	с	включени	300	МB	и	за	абонаментни	планове	интернет	650,	
интернет	1500,	Резерв	13.99,	Резерв	19.99,	Резерв	стандарт	8.99,	Резерв	стандарт	14.99	и	Резерв	стандарт	19.99,	скоростта	на	връзката	пада	до	64	kbps,	а	за	останалите	допълнителни	
пакети	„за	един	месец“	и	„всеки	месец“,	с	включени	600	МB	и	1500	МB	и	абонаментни	планове	Резерв,	Резерв	стандарт	и	нонстоп	и	за	абонаментни	планове	интернет	3500,	интернет	6500	и	
интернет	12000	–	до	128	kbps.	неограничените	Мв	към	Facebook	и	WhatsApp	могат	да	се	ползват	за	интернет	потребление	в	България	от	и	към	приложения	за	смартфон	Facebook	(включително	
Facebook	Messenger)	и	WhatsApp,	както	и	при	достъп	до	Facebook	и	WhatsApp	през	мобилен	браузър,	който	не	използва	технология	за	компресиране	на	данни.	
за	абонаментни	и	предплатени	планове	минималното	първоначално	време	за	таксуване	на	националните	и	международни	разговори	е	60	секунди,	след	което	отчитането	става	на	минута.	
Минималното	първоначално	време	за	таксуване	на	разговори	за	допълнителните	пакети	за	предплатен	план	е	60	секунди,	след	което	отчитането	става	на	минута.	първоначалното	и	
последващо	тарифиране	на	безплатния	пакет	и	за	мобилен	интернет	с	500	Мв	е	1	кв.	посочен	брой	минути	за	разговори	в	роуминг	в	ес,	в	случай	че	абонаментен	план	предвижда	такива,	
са	валидни	за	входящи	обаждания	от	мобилни	и	фиксирани	номера	от	всички	мрежи	и	за	изходящи	обаждания	към	мобилни	и	фиксирани	номера	от	мрежи	на	оператори	в	държави	–	членки	на	
европейски	съюз.	изходящи	разговори	в	зона	европейски	съюз	към	номера	от	тази	зона	или	България	се	таксуват	на	секунда	с	минимално	първоначално	време	за	таксуване	от	30	сек.,	а	към	
номера	извън	европейския	съюз	–	на	60	сек.	с	минимално	първоначално	време	за	таксуване	от	60	сек.	входящите	разговори	в	зона	европейски	съюз	се	таксуват	на	секунда,	а	за	останалите	
зони	на	60	сек.,	с	минимално	първоначално	време	за	таксуване	60	сек.	при	плановете	Резерв,	Резерв	стандарт,	Резерв	старт,	нонстоп	и	допълнителни	пакети	„за	един	месец“	и	„всеки	месец“,	
минималното	първоначално/последващо	тарифиране	на	данни	е	5/1	кв	(килобайт),	а	при	абонаментни	планове	интернет	e	1/1	кв	(килобайт).	за	предплатен	план	теленор	Tourist	таксуването	на	
мобилен	интернет	се	извършва	с	точност	до	1	KB,	с	минимално	първоначално	таксуване	100	KB.	 посочените	цени	и	условия	за	предаване	на	данни	и	пренос	на	глас	се	отнасят	за	територията	
на	Република	България,	през	точка	за	достъп	(ApN)	telenorbg.
теленор	България	си	запазва	правото	да	изисква	при	абониране	предплащане	на	месечни	абонаменти,	съгласно	търговската	си	политика,	както	и	да	кодира	някои	от	посочените	телефони	за	
работа	само	в	собствената	си	мрежа.	всички	мобилни	телефони	iphone,	независимо	дали	са	закупени/предоставени	с	абонаментна	програма	или	не,	са	кодирани/“заключени“	и	могат	да	бъдат	
използвани	само	със	SIM	карта	на	теленор,	в	мрежата	на	теленор.	Разкодиране/“отключване“	на	iphone	е	възможно	след	подаване	на	заявление	в	търговската	мрежа	на	теленор,	при	следните	
условия:
∙	само	след	изтичане	на	срока	на	договора:
-	за	мобилни	услуги	и	на	лизинг,	когато	е	сключен	такъв,	както	и	да	са	заплатени	всички	вноски	по	него,
за	случаите	на	закупен	телефон/предоставен	iphone	в	брой/на	лизинг,	с	абонаментен	план	на	теленор
∙	при	закупуване	на	телефон	на	цена	в	брой	без	абонаментен	план	на	теленор,	след	заплащането	на	телефонаобаждания	до	123	са	възможни	само	от	мрежата	на	теленор	
и	се	таксуват	по	0,024	лв.	с	ДДс	на	обаждане	за	клиенти	на	абонаментен	план	и	0,03	лв./обаждане	и	0,10	лв./мин	за	връзка	със	сътрудник	–	за	клиенти	на	предплатени	услуги	на	теленор.	
за	абонати	на	други	оператори	–	089	123	на	цена	според	използвания	абонаментен	план.
теленор	България	не	носи	отговорност	за	технически	грешки	и	пропуски	в	настоящото	издание.	пълна	информация	в	търговската	мрежа	на	теленор	България	и	на	www.telenor.bg.

очакваме	те	в	напълно	обновените	ни	магазини.	в	приятна	и	модерна	
обстановка	ще	можеш	да	изпробваш	някои	от	най-актуалните	
смартфони,	да	избереш	най-подходящия	абонаментен	план	
или	друг	тип	услуга.	очаквай	и	много	приятни	изненади.
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кредитът	от	50	лв.	се	предоставя	под	формата	на	първоначален	кредит	от	5	лв.	и	9	презареждания	на	стойност	5	лв.,	извършвани	автоматично	през	интервали	от	30	дни.	
Валидността на първоначалния кредит е 60 дни, а тази на автоматично зареждания кредит - 30 дни, считано от датата на съответното презареждане.
кредитът	от	20	лв.	е	първоначален	и	е	валиден	до	31.12.2015	г.,	независимо	от	датата	на	активация	на	картата.
стартовите	пакети	ползват	стандартен	предплатен	план	на	теленор	с	цена	за	разговори	към	всички	национални	мрежи	от	0,39	лв./мин.	и	цена	на	SMS	от	0,25	лв.,	както	и	
множество атрактивни допълнителни пакети, налични за активиране през  My Menu *123#.

HuawEi 
Y330 

предплатен пакет  

TElEnOr
M100

Допълнителни	пакети	за	
пРеДплатени	услуги

след изчерпване на всички MB-ти, включени в допълнителния пакет, интернет потреблението се таксува съобразно цените на услуги за предплатени 
планове, публикувани на www.telenor.bg

 Social Apps Social Apps Info Apps

Цена

MB за сърфиране

MB за приложения

D50S30

1.99 лв.2.99 лв.

30 дни 30 дни 30 дни

2.99 лв.

50 MB10 MB 10 MB

I30

250 MB 250 MB50 MB

Валидност

Изпрати SMS на номер 125 с код:

с включен кредит:  

50 лв.
Цена на пакета:  

99.99 лв.

с включен кредит:  

20 лв.
Цена на пакета:  

49.99 лв.

с	телефонсъс	сМаРтфон



Пробвай новата мрежа 
на	теленор	с	iphone	6

в	избрани	магазини	на	теленор.	До	изчерпване	на	количествата.	пълна	информация	за	наличните	
цветове	и	обеми	памет	ще	намерите	в	търговската	мрежа	на	теленор	и	на	www.telenor.bg.


