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ДВЕ ГОДИНИ 
НАБИРАМЕ СКОРОСТ



Теленор става на две години. И за тези две години се случи много. Обновихме 
мрежата си, направихме я 4G/LTE, смартфоните ни станаха достъпни за всички и 
въведохме много и интересни дигитални услуги.

Сега спечелихме и награда за “Най-бързата мобилна мрежа в България 
за 2016 г.” Тази награда ни бе присъдена от Ookla International LLC по 
методология, отчитаща  резултатите от скоростта от над 350 
000 потребителски тестове на мобилните мрежи в България, 
извършени чрез Speedtest® с повече от 65 000 уникални мобилни 
устройства в цялата страна през първата половина на 2016 
година. Speedtest® e едно от най-популярните в светoвен 
мащаб приложения за мрежова диагностика и измерване 
чрез потребителски тестове на скоростта на мобилни и 
интернет мрежи.

Искаме заедно да отпразнуваме тези две ползотворни 
години. Затова ти даваме допълнителни 2000 МВ за 
всички абонаментни планове Нонстоп, Стандарт и 
Интернет и при условията, описани в този каталог. 
Сега с мобилния ни интернет можеш да се забавляваш 
много повече.

Помислили сме и за тези, които предпочитат 
предплатените ни пакети - с активиране на 
всеки стартов пакет от 17.10. до 25.11. получаваш 
допълнителни 2000 MB, на които да се насладиш в 
нашата 4G/LTE мрежа.

Научи повече на следващите страници и на  
www.telenor.bg и сърфирай с най-бързата мобилна мрежа в 
България за 2016 година.

Наградата е предоставена от Ookla International LLC по негова методология, на база потребителски тестове на мобилните мрежи в България, направени чрез 
Speedtest ® през първата половина на 2016 г. Speedtest® и Ookla ® са търговски марки на Ookla International LLC. Използват се с разрешение. ©2016 Ookla International 
LLC всички права запазени. Повече за мобилната мрежа на Теленор – на www.telenor.bg и в търговските обекти на Теленор.

НАЙ-БЪРЗАТА МОБИЛНА МРЕЖА
В БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 г., 
ИЗМЕРЕНА ОТ ВАС
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НАЙ-БЪРЗАТА МОБИЛНА МРЕЖА
В БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 г., 
ИЗМЕРЕНА ОТ ВАС
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АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

НОНСТОП  
СЕГА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
МЕГАБАЙТИ
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• 12.7 см (5“) Full HD 1080p TRILUMINOS дисплей
• 23 MP камера с хибриден автофокус
• 13 MP предна камера
• 64-битов шестядрен процесор  

Qualcomm® Snapdragon™ 650

SONY 
Xperia X

44,59
лв./мес.

с Нонстоп 
30.99
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Допълнителните МВ важат за всички нови и настоящи  клиенти, при сключване в периода от 17.10.2016 г. до 25.11.2016 г.  на  договор за нов срок от 24 месеца по посочения абонаментен план. 
Допълнителните МВ се предоставят за първите 24 месеца от срока на договора, след изтичането им се прилагат стандартните условия по абонаментния план, като посоченото потреб-
ление е за отчетен период. Включените МВ към Facebook, FB Messenger („FB“) и WhatsApp („WA“), в случай че такива са налични, са национални, на максимална скорост, предоставят се отделно 
от включените в плана национални МВ на максимална скорост и се ползват до изчерпването на последните. След изчерпване на включените в плана национални МВ, скоростта на интернет 
връзката пада за целия национален интернет трафик. Тези МВ важат за пренос на данни от и към приложения за FB и WА, както и при достъп до FB и WA през мобилен браузър, който не 
използва технология за компресиране на данни.

Абонаментен план Нонстоп

Национални минути НЕОГРАНИЧЕНИ

FACEBOOK И WHATSAPP

Минути за международни 
разговори в Зона 1 и Зона 2

Достъп до

-

4G4G4G4G достъп

 500 мин. 200 мин.

 30.99 лв.  40.99 лв.  60.99 лв.

Мобилен интернет (МВ)

Допълнителен мобилен интернет (МВ)

Пространство за съхранение в

Минути за разговори в роуминг в ЕС

МВ в роуминг за зона ЕС 

 5 000 МВ

 + 2 000 МВ

 100 GB

-
-

 10 000 МВ

 + 2 000 МВ  + 2 000 МВ

 100 GB

 100 мин.

-

 15 000 МВ

 100 GB

 500 мин.

 500 МВ

Мобилен интернет (MB) към
(без изчерпване на основния пакет MB)

 HBO GО  HBO GО  HBO GО

Месечен абонамент

SAMSUNG
Galaxy A5 (2016)
• 13.21 см (5.2”) Super  AMOLED дисплей
• 13 MP камера с LED светкавица
• Android OS Lollipop с 2 GB RAM
• Осемядрен 1.6 GHz процесор

• 15.24 см (6.0”) Full HD, IPS дисплей
• 21.5 MP камера с LED светкавица
• Android OS Marshmallow с 3 GB RAM
• Осемядрен 2.0 GHz процесор

SONY  
XPERIA XA ULTRA

• 13.21 см (5.2”) Full HD, IPS дисплей
• 13 MP камера с LED светкавица
• Android OS Marshmallow с 2 GB RAM
• Четириядрен 2.0 GHz  

+ четириядрен 1.7 GHz процесор

HUAWEI
P9 lite

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

HTC  
Desire 828

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.

29,99
лв./мес.

с Нонстоп 
30.99

34,99
лв./мес.

с Нонстоп 
30.99

16,99
лв./мес.

с Нонстоп 
30.99

18,99
лв./мес.

с Нонстоп 
30.99
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51,59
лв./мес. 43,59

лв./мес.
с Нонстоп 40.99 с Нонстоп 40.99 

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.



Джуниър Национални минути извън мобилната мрежа на Теленор 50 мин.

Месечен абонамент 7.99 лв.

Минути в мобилната мрежа  на Теленор НЕОГРАНИЧЕНИ

Офертата е валидна до изчерпване на количествата, за частни и бизнес клиенти, при сключване на нови 24 месечни договори за мобилни услуги на посочения абонаментен 
план и за лизинг на устройството. План Джуниър включва 1 МВ мобилен интернет на максимална скорост през 2G мрежата на Теленор, като след изчерпването му 
скоростта пада до 64 kbps. Техническите параметри на устройството ограничават номерата, към които могат да се осъществяват повиквания - до 5 зададени в 
указателя на часовника и до 3 - за повикване при натискане на SOS бутона. За ползване на функционалностите е нужна регистрация в приложението MyKi Watch, което се 
предоставя от трето лице чрез съвместима операционна система. 

геолокатор

sos бутон

разговори 
с 5 номера

,991
Джуниър 7,99

КАК СЕ ОТПУСКАМ СЛЕД ТРУДЕН ДЕН?
ИМАМ ПРАВИЛНИТЕ ИГРАЧКИ.

7
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49,59
лв./мес.

39,59
лв./мес.

с Нонстоп 30.99

с Нонстоп 30.99 

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.

LENOVO MOTO Z

LENOVO MOTO Z PLAY



Всеки понеделник

„СЛОЖЕН, УВЕРЕН И ПРИСТРАСТЯВАЩ...
С ЯРКИ ИЗПЪЛНЕНИЯ“

“ОТЛИЧЕН 6... КРАСИВО ЗАСНЕТ 
КАСОРАЗБИВАЧ... ИЗУМИТЕЛЕН”

“БЕЗУПРЕЧНО КОНСТРУИРАН... СЪВЪРШЕНО УЛУЧВА 
ДНЕШНИЯ ПОП-КУЛТУРЕН МОМЕНТ”

5 ПРИЧИНИ ДА СТАНЕ НОВИЯТ ВИ ЛЮБИМ СЕРИАЛ

The Hollywood Reporter

1. Създател на “Западен свят“ е 
Джонатан Нолaн (Interstellar и The Dark 
Knight). Замесен е и сай-фай геният Джей 
Джей Ейбрамс (Star Wars: The Force Awak-
ens, Star Trek и Lost).

2. Базиран е на класически сай-фай 
уестърн трилър от автора на Ju-
rassic Park, Майкъл Крайтън: Jurassic 
Park разказваше за един злополучен 

увеселителен парк с динозаври. Westworld 
е за един злополучен увеселителен парк с 
роботи. 

3. Пълен е със звезди: Антъни Хопкинс, Ед 
Харис, Танди Нютън, Евън Рейчъл Ууд са 
само няколко от големите имена тук.

4. Задава големи въпроси: ако си напълно 
потопен в една фантазия, в която 

можеш да правиш каквото си поискаш, 
безнаказано, би ли открил неща за себе си, 
които иначе не би ти се искало да знаеш,” 
казва Нолан.

5. Има страхотен саундтрак: музиката 
във филма е от Рамин Джавади, автор 
на вманиачаващия саундтрак на Game of 
Thrones.

Entertainment Weekly

The New York Magazine

Допълнителен пакет за абонаментни планове 
с включен мобилен интернет

ГЛЕДАЙ ЛЮБИМИТЕ СИ ФИЛМИ И СЕРИАЛИ
С 4G МРЕЖАТА НА ТЕЛЕНОР И 

9HBO, Cinemax and Max are registered service marks of Home Box Office, Inc. © 2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved

Услугата HBO GO е достъпна за ползване само на територията на България със съответния план или допълнителен пакет, за частни клиенти, 
след допълнителна регистрация. Допълнителните пакети са безсрочни и важат за частни клиенти на абонаментен план за мобилни услуги.

7.99 лв.

1000 MBМВ за

Месечен абонамент

Код за активация:

HBOGO2
на 1414



STATE OF THE ART
SOUND QUALITY

 24-bit Hi-Res слушалки 
с HTC BoomSound™ 

и „Hi-Fi edition“ 
високоговорители

WORLD FIRST
IN IMAGINING

Предна и задна камери 
с оптична стабилизация 

на изображението

SUPREME
PERFORMENCE

Светкавично бързо стартиране 
на приложения и сензор за пръстови 
отпечатъци (отключва дисплея за 

светкавичните 0.2 секунди)

BATTERY THAT
LASTS AND LASTS

До 2 дни живот на батерията 
(в режим на работа) и включено в комплекта 
бързо зарядно устройство Rapid Charger 3.0 

(зарежда до 50% от батерията само за 30 мин.)

50,59
лв./мес.
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с Нонстоп  40.99

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.



БЪРЗО И УДОБНО 
С ИСТОРИИТЕ В CAPTURE 

запазва лесно и удобно 
всички снимки и видеа, 
които правим

за всеки
2 GB

с план на Теленор
до 100 GB

Услугата Capture се предоставя от трето лице и е достъпна чрез съвместима операционна система след предварителна регистрация. Пространството за 
съхранение за всички регистрирани потребители в България е 2 GB, а за частни клиенти на Теленор обемът на допълнителното пространство за съхранение в 
Capture e до 100 GB и зависи от избрания абонаментен план. 

• Създаваш Истории с неограничен брой снимки и видео
• Приятелите ти също могат да добавят снимки и да коментират
• Ти избираш кога и с кого да споделяш
• Заключваш с парола

С функцията Истории в Capture можеш да споделяш своите 
забавни моменти с близките си.

Намери Capture в твоя магазин за приложения:

11
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АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

МИНУТИ, ПРИЛОЖЕНИЯ 
И МНОГО ИНТЕРНЕТ 
ЗА ТЕБ

• 11.43 см (4.5”) IPS дисплей
• 5 MP камера с LED светкавица
• Android OS Lollipop с 1 GB RAM
• Четириядрен 1.0 GHz процесор

със Стандарт 
20.99

139,99
лв.

Н
О

В

LG
K4

• 12.7 см (5.0”) HD дисплей
• 8 MP камера с LED светкавица
• Android OS Marshmallow с 1 GB RAM
• Четириядрен 1.0 GHz

LENOVO
MOTO E

със Стандарт 
20.99

199,99
лв.



13

• 10.2 см (4”) сензорен дисплей
• 5 MP камера със светкавица
• Android OS Lollipop с 1 GB RAM
• Двуядрен 1 GHz процесор

PHILIPS
S309

със Стандарт 
20.99

49,99
лв.

• 12.7 см (5”) HD сензорен дисплей
• 8 MP камера с LED светкавица
• Android OS Lollipop с 1 GB RAM
• Четириядрен 1.0 GHz процесор

COOLPAD 
PORTO S

със Стандарт 
20.99

129,99
лв.

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

HUAWEI 
Y3 II

със Стандарт 
20.99

119,99
лв.

• 11.4 см (4.5”) сензорен дисплей
• 5 MP камера с LED светкавица
• Android OS Marshmallow с 1 GB RAM
• Четириядрен 1.0 GHz процесор

LENOVO 
B

със Стандарт 
20.99

119,99
лв.

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.

Допълнителните МВ важат за всички нови и настоящи  клиенти, при сключване в периода от 17.10.2016 г. до 25.11.2016 г.  на  договор за нов срок от 24 
месеца по посочения абонаментен план. Допълнителните МВ се предоставят за първите 24 месеца от срока на договора, след изтичането им се прилагат 
стандартните условия по абонаментния план, като посоченото потребление е за отчетен период. Включените МВ към Facebook, FB Messenger (“FB”) и 
WhatsApp (“WA”), в случай че такива са налични, са национални, на максимална скорост, предоставят се отделно от включените в плана национални МВ на 
максимална скорост и се ползват до изчерпването на последните. След изчерпване на включените в плана национални МВ, скоростта на интернет връзката 
пада за целия национален интернет трафик. Тези МВ важат за пренос на данни от и към приложения за FB и WА, както и при достъп до FB и WA през мобилен 
браузър, който не използва технология за компресиране на данни.

 Абонаментен план Стандарт
Национални минути

Пространство за съхранение в

Месечен абонамент

 500 мин.

 15 GB

 1 000 мин.

 25 GB

 20.99 лв. 15.99 лв.

 2 000 мин.

 50 GB

 25.99 лв.

Мобилен интернет (MB)  1 000 MB 500 MB  2 000 MB

Допълнителен мобилен интернет (МВ)  + 2 000 MB + 2 000 MB  + 2 000 MB

4G достъп  4G  -  4G  

Мобилен интернет (MB) към
(без изчерпване на основния пакет MB) FACEBOOK И WHATSAPP



15,99
лв./мес.
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с Нонстоп  40.99

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.



*Приложението е съвместимо с операционна система Android 2.3.3, iOS 6.0 или по-нова. Повече информация за съвместимите модели можеш да намериш 
на: https://bg.mycontacts-app.com/supported-phones

ЗАПАЗИ И ПРЕХВЪРЛЯЙ 
КОНТАКТИТЕ СИ ЛЕСНО 
С MY CONTACTS

•  Имаш постоянен достъп до своите контакти от всяко свое устройство, което достъпва 
приложението

•  Можеш да прехвърляш контактите си от едно на друго устройство, независимо от операционната 
система*

• Интуитивно, изключително лесно за използване и на български
• С едно потребителско име можеш да използваш My Contacts и Capture
• Контактите, качени в My Contacts, са криптирани. В случай че устройството ти се повреди или изгуби, 
 контактите ти ще са на сигурно място
•  Mожеш да влезеш в уеб приложението през настолния си компютър или лаптоп и да създаваш, 

редактираш, обединяваш и възстановяваш своите контакти

Съхранявай и управлявай своите контакти 
по лесен и достъпен начин с безплатното приложение My Contacts

Изтегли My Contacts от своя магазин с приложения

My Contacts

15
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таблети
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ДОСТЪПНИ ТАБЛЕТИ 
С ПОВЕЧЕ МЕГАБАЙТИ

• 25.7 см (10.1”) TFT дисплей
• 8 MP камера с автофокус
• Android Marshmallow с 2 GB RAM, 16 GB памет
• Осемядрен 1.6 GHz процесор

SAMSUNG
GALAXY TAB A 2016 10,1”

с  Интернет 
25 000

20,99
лв./мес.



Промоционалният месечен абонамент  важи за нови и настоящи частни клиенти, а допълнителните МВ важат за  всички нови и настоящи  клиенти, при сключване  в 
периода от 17.10.2016 г. до 25.11.2016 г.  на  договор за нов срок от 24 месеца по посочения абонаментен план.  Промоционалните месечен абонамент и допълнителните МВ се 
предоставят за първите 24 месеца от срока на договора, след изтичането им се прилагат стандартните условия по абонаментния план, като посоченото потребление 
е за отчетен период. Включените МВ към Facebook, FB Messenger (“FB”) и WhatsApp (“WA”), в случай че такива са налични, са национални, на максимална скорост, предоставят 
се отделно от включените в плана национални МВ на максимална скорост и се ползват до изчерпването на последните. След изчерпване на включените в плана национални 
МВ, скоростта на интернет връзката пада за целия национален интернет трафик. Тези МВ важат за пренос на данни от и към приложения за FB и WА, както и при достъп 
до FB и WA през мобилен браузър, който не използва технология за компресиране на данни.

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. 17

• 25.65 см (10.1”) IPS дисплей
• 13 MP камера с автофокус
• Android Lollipop с 2 GB RAM, 16 GB памет
• Четириядрен 2.0 GHz 
 + четириядрен 1.5 GHz процесор

с  Интернет 
25 000

24,99
лв./мес.

HUAWEI
MediaPad M2 10”

• 25.65 см (10.1”) IPS, HD дисплей
• 8 MP въртяща се камера с автофокус
• Android OS Lollipop с 2 GB RAM
• Четириядрен 1.3 GHz процесор,  
  8400 mAh батерия

с  Интернет 
25 000

14,59
лв./мес.

LENOVO 
Yoga 3 10”

• 20.3 см (8.0”) IPS сензорен дисплей
• Четириядрен 1.3 GHz процесор
• Android 5.1 Lollipop с 1 GB RAM
• 16 GB памет, 4000 mAh батерия

PRESTIGIO 
WIZE 3508 8”

3,00
лв./мес.

с  Интернет 
10 000

Роуминг МВ в зона ЕС

Пространство 
за съхранение в

Абонаментен план

4G достъп

Достъп до

Мобилен интернет (MB) към
(без изчерпване на основния пакет MB)

Интернет 
3 500

Интернет 
6 500

Интернет 
10 000

Интернет 
25 000

Месечен абонамент
 14.99 лв.  19.99 лв.  29.99 лв. 24.99 лв.

 9.99 лв.  12.99 лв.  19.99 лв. 14.99 лв.

 50 GB

 300 MB

 100 GB

 400 MB

 100 GB

 600 MB

 100 GB

-

4G4G4G 4G

 HBO GО  HBO GО HBO GО

-

FACEBOOK И WHATSAPP

 3 500 MB  6 500 MB  10 000 MB  25 000 MB

 + 2 000 MB  + 2 000 MB  + 2 000 MB  + 2 000 MBДопълнителен мобилен интернет (МВ)

Мобилен интернет (MB) 



Офертата е валидна от 04.10.2016 г. до 31.10.2016 г. или до изчерпване на количествата, за частни клиенти, при сключване на нови 24 мес. договори – за мобилни услуги по 
план Интернет 5000 – промоционален мес. абонамент 16,99 лв./мес. (стандартният е 17.99 лв./мес.) и зa лизинг на устройството Теленор 4G Mi-Fi - 1 лв./мес. 20000 от 
посочените МВ са промоционални. Промоционалните МВ и мес. абонамент са валидни за първите 24 месеца от срока на договора, след  което се ползват стандартните 
условия на плана. Пълна информация - в търговската мрежа на Теленор и на www.telenor.bg

НЕ ЗАБРАВЯЙ 
ИНТЕРНЕТА

Пусни мобилен интернет към 10 устройства с джобния 4G пакет 
на Теленор, който включва мобилен рутер и план с много мегабайти.

MB
25 000 17,99

лв./мес.+

|   www.telenor.bg18



смартфони
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• 12.7 см (5.0”) Super AMOLED дисплей
• 8 MP камера с LED светкавица
• Android OS Lollipop с 1.5 GB RAM
• Четириядрен 1.5 GHz процесор

SAMSUNG 
Galaxy J3 (2016)

• 13.2 см (5.2”) Super AMOLED дисплей
• 13 MP камера с LED светкавица
• Android OS Marshmallow с 2 GB RAM
• Четириядрен 1.2 GHz процесор

SAMSUNG 
Galaxy J5 (2016)

16,59
лв./мес.

с Нонстоп 30.99

Н
О

В

• 13.97 см (5.5”) Super  AMOLED дисплей
• 13 MP камера с LED светкавица
• Android OS Marshmallow с 2 GB RAM
• Осемядрен 1.6 GHz процесор

SAMSUNG 
Galaxy J7 (2016)

с Нонстоп 
30.99

21,59
лв./мес.

Н
О

В11,99
лв./мес.

с Нонстоп 
30.99

• 12.7 см (5.0”) IPS Full HD дисплей
• 13 MP камера с LED светкавица
• Android OS Marshmallow с 2 GB RAM
• Осемядрен 1.5 GHz процесор

LENOVO 
K6 DUAL

• 11.7 см (4.6”) HD TRILUMINOS™ дисплей
• 23 МР камера с Exmor RS™ сензор
• Android OS Marshmallow с 3 GB RAM
• Snapdragon™ 650, 64-bit  
    шестядрен процесор

SONY 
XPERIA X Compact

35,59
лв./мес.

с Нонстоп 
30.99

Н
О

В

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.

Н
О

В17,59
лв./мес.

с Нонстоп 
30.99



10
GBДВОЙНО ПОВЕЧЕ МЕГАБАЙТИ 

с пакети „От-До“ за 10,99 и 
„Комбо“ за 12,99

МВ в пакета са на макс. достижима скорост за ползване в зоната на покритие на 2G/3G/4G/LTE мрежата на Теленор в България, 1/2 от тях са промоционални и се 
предоставят при активиране до 30.11.2016 г., на доп. пакет От-До и комбиниран пакет на стойност съответно 10.99 лв. и 12.99 лв., предназначени за ползване само със 
стандартния предплатен план. Пространството за съхранение в Capture, се предоставя от трето лице, чрез съвместима операционна система, след допълнителна 
регистрация, важи за частни клиенти и се предоставя за срок от 6 месеца след активиране на някой от изброените пакети. 

MBx2

ДВОЙНО ПОВЕЧЕ МЕГАБАЙТИ 
С  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПЛАТЕНИ ПАКЕТИ 

20 |   www.telenor.bg
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смартфони

• 11.9 см (4.7”) HD сензорен дисплей
• 8 MP камера с LED светкавица
• Четириядрен 1.2 GHz процесор
• Сензор за пръстов отпечатък

COOLPAD 
TORINO S

11,99
лв./мес.

с Нонстоп 30.99

• 12.7 см (5.0”) Super LCD дисплей
• 8 MP камера с LED светкавица
• Android OS Marshmallow с 1.5 GB RAM
• Четириядрен 1.1 GHz процесор

HTC
Desire 530

11,99
лв./мес.

с Нонстоп 30.99

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

LENOVO 
C2

• 12.7 см (5.0”) HD дисплей
• 8 MP камера с LED светкавица
• Android OS Lollipop с 1 GB RAM
• Четириядрен 1.3 GHz процесор

HUAWEI 
Y5 II

6,59
лв./мес.

с Нонстоп 30.99

9,59
лв./мес.

с Нонстоп 30.99

• 12.7 см (5”) IPS HD дисплей
• 8 MP камера с LED светкавица
• Android OS Marshmallow с 1 GB RAM
• Четириядрен 1.1 GHz процесор

ALCATEL 
POP 4

• 12.7 см (5.0”) IPS HD дисплей
• 13 MP камера с двойна LED светкавица
• Android OS Lollipop с 2 GB RAM
• Четириядрен 1.3 GHz процесор

HUAWEI 
Y6 II Compact  DUAL

11,59
лв./мес.

с Нонстоп 30.99

Н
О

В

7,59
лв./мес.

с Нонстоп 30.99

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.
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Офертите са валидни от 17.10.2016 г. до 30.11.2016 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. 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. 
iPhone 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 телефона.
Абонаментни и предплатени планове, допълнителни пакети След изчерпване на включените МВ на максимално достижима скорост и за абонаментни планове Интернет 650, Интернет 1500 и 
Стандарт 15.99, скоростта на връзката пада до 64 kbps, а за останалите абонаментни планове Стандарт и Нонстоп и за абонаментни планове Интернет 3500, Интернет 5000, Интернет 6500, 
Интернет 10000, Интернет 25000, B Nonstop S, B Nonstop M, B Nonstop L и B Nonstop XL – до 128 kbps. За допълнителни пакети с достъп HBO GO след изчерпване на включените МВ за ползване на HBO GO, 
трафикът за ползване на услугата ще се приспада от стандартно включените в основния пакет/абонаментен план МВ за сърфиране в интернет, а ако такива не са налични, скоростта на връзката 
пада до 64 kbps или 128 kbps в зависимост от условията на абонаментния план/ основния пакет за мобилен интернет. 
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. При пренос на данни в страната 
и ползване на допълнителни пакети с включени МВ за предплатен план, таксуването е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB. След изчерпване на MB в допълнителния 
предплатен пакет, интернет трафикът се таксува по цена на MB според използвания предплатен план. 
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 Стандарт, Нонстоп и Интернет, както 
и при допълнителните пакети с достъп до HBO GO минималното първоначално/последващо тарифиране на данни е 5/1 КВ (килобайт). 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, освен ако изрично не е посочено друго. 
Услуги HBO GO и Capture Услугата HBO GO е достъпна за ползване само на територията на България, за частни клиенти, след допълнителна регистрация. Достъпът до пространството за 
съхранение в Capture е предмет на регистрация в приложението Capture или през уебсайта на услугата: www.capture-app.com/bg. Интернет трафикът към HBO GO и Capture през мобилната мрежа на 
Теленор изразходва от включените МВ в абонаментния план. HBO GO услугата е за лично ползване. Ползването и разпространението на HBO GO услугата за каквито и да е търговски или публични 
цели е абсолютно забраненo.

Обаждания 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 за приложимите условия и условията за ползване на 4G/LTE мрежата – на www.telenor.bg или в търговската мрежа на Теленор.

 • 12.7 см (5.0”) IPS HD дисплей
 • 8 MP камера с LED светкавица
 • Android OS Marshmallow с 1 GB RAM
 • Четириядрен 1.0 GHz процесор

TELENOR 
SMART 4G

със Стандарт  20.99
7,59

лв./мес.

ПОСЛЕДНИ БРОЙКИ НА СУПЕР ЦЕНИ 
В НАШИТЕ OUTLET МАГАЗИНИ

Очакваме те в нашите магазини, където в приятна и модерна обстановка можеш да намериш някои 
от най-актуалните модели смартфони, както и най-подходящия за теб абонаментен план.

14:00

14:00

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.

ОЧАКВАЙТЕ

Теленор, гр. София, ул. Граф Игнатиев 32
Теленор, гр. Варна, ул. Братя Миладинови 73



23

с Нонстоп  40.99
32,59

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.



В избрани магазини на Теленор. 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, а за лизинг - и сключване на договор за лизинг за период от 24 месеца. Пълна информация за характеристики, 
налични цветове, обеми памет, приложимите условия, както и условията за ползване на 4G мрежата -  в търговската мрежа на Теленор и www.telenor.bg.

с Нонстоп 60.99

32 GB  128 GB 256 GB

лизинг
в брой

37.59 лв./мес.
809.99 лв.

45,59 лв./мес. 53,59 лв./мес.
979,99 лв. 1 149,99 лв.


