
 
 

Предплатени стартови пакети 

Валидни от: 17.10.2016 до 30.11.2016 
 

https://www.telenor.bg/bg/private/plan/view/предплатен-пакет-теленор 

Предплатен пакет Теленор 

6,00 лв.  

препоръчителна цена на пакета 

С предплатен пакет Tеленор вие ползвате стандартен 
предплатен план на Теленор и допълнителни условия 
при активиране на картата и при всяко презареждане. 

Условията важат и за предплатени пакети Теленор 
закупени/активирани преди 01.12.2015 г, доколкото 
предоставянето им не е преустановено след 
закупуване на допълнителен пакет. 

 

 1 SIM карта 
 3 лв. кредит за 60 дни 
 100 минути към мобилни номера на Теленор и 1000+2000 MB в 4G/LTE 

мрежата на Теленор при активиране на картата от 17.10.2016 г. до 
30.11.2016 г. 

 До 200 минути към мобилни номера на Теленор и до 500 MB при 
презареждания, извършени до 30.11.2016 г. 

УСЛОВИЯ 

С активирането на предплатената си карта вие ползвате стандартен предплатен 
план на Теленор и имате на разположение 3 лв. първоначален кредит, валиден за 
60 дни след активиране на картата. Освен това при активиране на карта в периода 
от 17.10.2016 г. до 30.11.2016 г. получавате допълнителни 2000 МB мобилен 
интернет към първоначлно включения, на максимално достижима скорост в 
4G/LTE мрежата на Теленор в България в зоните на покритие, със съвместима 
карта и устройство, а при всяко презареждане на кредит по картата в рамките на 
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периода от 01.12.2015 г. до 30.11.2016г. получавате до 200 минути към мобилни 
номера на Tеленор и до 500 MB мобилен интернет на максимално достижима 
скорост в 2G/3G и/ или  4G/LTE мрежата на Теленор в България. 

Допълнителни условия 

  

Теленор мобилни 

минути,  

валидни за 14 дни от 

получаването им 

MB за ползване в 

България, 

валидни за 14 дни от 

получаването им 

При активиране на 
картата  

100 минути 
1000 + 2000 MB  

При презареждане от 6 до 
9 лв.  

100 минути 250 MB 

При презареждане от 10 
лв. или повече  

200 минути 500 MB 

За допълнителните условия - включени минути и MB, които се получават при 
презареждане на предплатената карта, по време на посочения период, се 
заплаща такса от 2,50 лв., която се приспада от наличния кредит при всяко 
презареждане на предплатената карта с кредит на стойност 6 лв. или повече. 

След активиране на допълнителен пакет с включени минути или със специална 
цена за разговор, предоставянето на допълнителните условия се преустановява и 
се прилагат само условията на стандартния предплатен план на Теленор, като се 
запазват оставащите минути и MB за срока на тяхната валидност. Към тях от 
активирания допълнителен пакет се предоставят минути и MB за мобилен 
интернет, за срока на тяхната валидност. 

След активиране на допълнителен пакет за мобилен интернет и приложения, 
допълнителните условия продължават да се предоставят и към тях се прибавят 
допълнително активираните MB мобилен интернет за свободно сърфиране за 
срока на тяхната валидност.    

Цени за разговори, SMS, MMS и мобилен интернет със стандартен предплатен 

план на Теленор 

Минути към всички национални мрежи  0,39 лв./мин.  



 
 

Минути към 5 номера от група За приятели  
0,25 лв./мин.  

SMS към национални мрежи  
0,25 лв./SMS  

MMS в мрежата на Теленор  
0,25 лв./MMS  

Мобилен интернет в България  
2,40 лв./MB  

Всички други услуги се таксуват според действащата ценова листа на Теленор за 
предплатени услуги и пакети.  

При активиране на картата или презареждане на кредит по картата след изтичане 
на посочения период се ползват условията на стандартния предплатен план на 
Теленор, а в случай че се предвижда предоставянето и на допълнителни условия 
– и актуалните такива при активиране на картата и презареждане на кредит по 
нея, обявени на тази страница.  

Принцип на тарифиране  

• Тарифирането на национални и международни разговори се извършва на 
интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и 
таксува като цяла минута.  

•Интернет трафикът, генериран при условията на първоначално предоставените 
MB и допълнителните 2000 MB, предоставени при активация на картата в периода 
от 17.10.2016 до 25.11.2016 г., се и звършва през 2G/3G и 4G/LTE мрежата на 
Теленор (през APN telenorbg) с максимално достижима скорост според 2G/3G и 
4G/LTE стандарт на мрежатаи важи за използване на територията на Република 
България. Ползването на 4G/LTE мрежата на Теленор от потребители на 
предплатен план е възможно със съвместими SIM карта и устройство, в зона на 
покритие на 4G мрежата. 

•Достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България ще се продължи в случай на 

презареждане на картата в 14- дневния период на валидност на допълнителните 

условия, считано от активиране на предплатения стартов пакет, както и в случай 

на активиране на допълнителен поредплатен пакет с включени MB в същия срок. 

Последващо условие за продължаване на достъпа до 4G/LTE мрежата на Теленор 

в България е презареждане или активиране на допълнителен предплатен пакет с 

включени MB в срока на валидност на предходно закупените MB. Във всички 

останали случаи достъпът до 4G/LTE мрежата на Теленор в България се 

перустановява.  

•Закупените и предоставени МВ за мобилен интернет са на максимално 
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достижима скорост в 4G/LTE мрежата на Теленор в България при спазване на 

условията, описани в предходната точка. В случай че достъпът до 4G/LTE 

мрежата на Теленор в България не е продължен в сроковете и при условията, 

описани по- горе, последващо закупените, активираните или предоставени МВ за 

мобилен интернет се ползват на максимално достижима скорост единствено през 

2G/3G мрежата на Теленор (през APN telenorbg) в България.  

• При пренос на данни в страната и ползване на предоставените/включените МВ, 
тарифирането е с точност до 1 КВ, с минимално първоначално таксуване 100 KB 
(1 GB = 1024 MB; 1 MB = 1024 
KB).                                                                                                                     

• За разговори и SMS в роуминг, таксуването се извършва спрямо стандартни цени 
в роуминг 
• Ако се генерира интернет трафик в роуминг, таксуването се извършва спрямо 
стандартни цени в роуминг за предплатени карти, или спрямо условията на 
допълнителни пакети Roam&Surf, в случай че е закупенен такъв пакет.  

Условия при активиране и при презареждане на предплатена карта 

Минутите и MB, които се получават при активиране на картата и при презареждане 
в посочения период, са валидни за 14 дни, считано от активацията или до 
закупуване на допълнителен пакет с включени минути за разговори или със 
специална цена за разговори, което настъпи по-рано.  

При презреждане или активиране на допълнителен пакет с включени единствено 
MB за мобилен интеренет в срока на валидност на допълнителните условия на 
стартовия пакет или на предходно активирания допълнителен такъв по същата 
карта, новото количество МВ към мобилната мрежа на Теленор се добавя към 
наличното и за всички МВ се установява по- големия период на валидност между 
този на същестуващите и неизразходвани МВ и този на заредените и активирани 
нови МВ.  

При извършено презареждане на картата в посочения период на допълнителни 
условия, в който се получават минути към мобилната мрежа на Теленор и MB за 
свободно сърфиране, както и при активиране на допълнителен пакет за Мобилен 
интернет и приложения с включени MB за свободно сърфиране, преди изтичане на 
валидността на актуални такива, придобити при допълнителните условия на 
ползвания предплатен план/стартов предплатен пакет или при активиране на 
допълнителен пакет за Мобилен интернет и приложения, новото количество 
минути към мобилната мрежа на Теленор и/или MB за свободно сърфиране се 
добавя към наличните, и за всички налични минути към мобилната мрежа на 
Теленор и/или съответно MB за свободно сърфиране се установява по-големия 
период на валидност - на новия допълнителен пакет или на наличните придобити 
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при допълнителните условия на ползвания предплатен план/стартов предплатен 
пакет. 

След като периодът на валидност на посочените по-горе допълнителни условия 
изтече, те спират да се предоставят. В случай че активирате картата или правите 
презареждане на кредит по нея след изтичане на периода за предоставяне на 
допълнителните условия, посочени по-горе, ще използвате условията на 
стандартния предплатен план на Теленор и актуалните допълнителни условия, 
ако се предвижда предоставянето на такива.  

Можете да следите тази страница, на която ще ви информираме, ако има други 
допълнителни условия към момента на активиране на вашата предплатена карта 
или презареждане на кредит по нея, които също ще ползвате, доколкото 
предоставянето им не е преустановено след активиране на допълнителен пакет. 

Номерата от мрежата на Теленор, към които се предоставят минутите, не могат да 
бъдат кратки номера и номера на услуги с добавена стойност. 

Теленор си запазва правото при необходимост да прави промени по условията 
при спазване разпоредбите на българското законодателство, включително да 
удължава посочения период за предоставяне на допълнителни условия при 
активиране на карта и презареждане или промяната им. 

Офертата за предплатен пакет Теленор е валидна от 01.12.2015 г. до изчерпване 
на количествата. 

Всички цени са с включен ДДС. 

 

 

 


