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Месечен абонамент

Старт 7,99

Старт 9,99
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ЗА ПЛАНА
С абонаментни планове Старт (7.99 и 9.99) говориш към
всички национални мрежи без да се притесняваш от високи
сметки.
Основни предимства:
•

Включени всеки месец минути към всички национални мобилни и
фиксирани мрежи в България.

Добре е да знаете:
•
•
•

Минималното първоначално време за таксуване за национални
разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута;
Първоначално определеният кредитен лимит за абонаментен план Старт
7,99 е 30 лв. а за Старт 9,99 50 лв.;
Можеш да получиш фактурата си в електронен формат и да я виждаш по
всяко време след еднократна регистрация в уеб портала MyTelenor на
адрес http://my.telenor.bg. Освен това можеш да получаваш и
информация за използвани услуги и дължими суми по имейл.

УСЛОВИЯ

Изразходване и валидност на минутите
•

Включените минути на месец, които не са изразходвани през съответния
отчетен период, не се прехвърлят в следващ;

Тарифиране и отчитане на минути
•

•
•

За периода от активиране на абонаментния план до издаване на първа
фактура ще получите пропорционален брой от включените на месец
минути за пропорционална част от месечния абонамент;
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като
стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор;
Минималното първоначално време за таксуване на национални
разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Промени в договора или абонаментния план
•

•

•

Можеш да промениш абонаментен план след изтичане на първия месец
от първоначалния срок на ползване на услугите с този план. Не се
прилага ограничение в броя на промените в рамките на срока на
договора, при условие, че се извършват само веднъж на отчетен период;
Можеш да промениш абонаментен план само към такъв със същия или
по-висок месечен абонамент и срещу заплащане на еднократна такса за
смяна на абонаментен план по време на срока на договор;
При промяна на абонаментен план неизразходваните минути, в случай
че такива са предвидени по предходно ползвания абонаментен план, се
губят и се предоставят нови, ако новият абонаментен план включва
такива.

