
 
 

Пакети мобилен интернет за планове без включен мобилен 

интернет 

Валидни до: 06.07.2017  

Пакети мобилен интернет за планове без включен мобилен интернет 

500 MB Всеки месец 

500 MB  

(tooltip: след 
изчерпване 
на 
включените 
MB, 
скоростта 
на връзката 
пада до 128 
kbps 

 

Валидност: 1 месец 

Подновява се всеки отчетен 
период 

Активация: 

http://turbo.lp.telenor.bg  

MyMenu на *123# 
SMS на 1414 с текст AD500 

През мобилното приложение MyTelenor 
Bulgaria 

1,99 лв. 

 

 

 

http://turbo.lp.telenor.bg/
http://www.telenor.bg/bg/mytelenor?ref=new-boosters
http://www.telenor.bg/bg/mytelenor?ref=new-boosters


 
 
 

500 MB ВСЕКИ МЕСЕЦ 
 
1,99 лв. 

Активирай безплатно: 
• През My Menu на *123#  
• С SMS на номер 1414 с текст AD500 

Валидност: 30 дни 
500 MB мобилен интернет 
 

http://www.telenor.bg/bg/services/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/my-menu


 
 
ЗА ПАКЕТА 

Активиране на пакет 

• Изпратете SMS с текст AD500 на номер 1414 за допълнителен пакет 500 MB Всеки месец 

• Чрез MyMenu на *123#  

• През мобилния ви телефон на адрес http://turbo.lp.telenor.bg 

• Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор 

 

Деактивиране на пакет 

•Изпратете SMS с текст STOP500 на номер 1414 за допълнителен пакет 500 MB Всеки месец 

•През мобилния ви телефон на адрес http://turbo.lp.telenor.bg 

•Чрез подаване на заявление в магазин от търговската мрежа на Теленор 

 



 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ДОБАВИ 

Пакетите Добави са еднократни пакети за мобилен интернет, които предоставят допълнителни мегабайти на 
максимално достижима скорост след изчерпването на включените в допълнителен пакет такива. 

Закупуване на такъв пакет е възможно на адрес http://turbo.lp.telenor.bg през използваното устройство на 
територията на Република България или през мобилното приложение MyTelenor Bulgaria. 

Пакетите Добави са еднократни и са валидни от датата на активация до края на текущия отчетен период. 
Неизразходваните МВ не се прехвърлят за ползване в следващ отчетен период. 

Пакетите Добави са валидни за мобилен интернет на максимално достижима скорост в България и за мобилен 
интернет в зона Европейския съюз*. 

Цени на допълнителни пакети Добави 

                    Добави 1000 MB Добави 3000 MB Добави 5000 MB 

                Цена 3,99 лв.            6,99 лв.           9,99 лв. 

Включени MB 1000 MB            3000 MB           5000 MB 

Валидност До края на текущия отчетен период  

 

 

 



 
 
В България 

В случай че включените МВ в активирания допълнителен пакет са изразходени и не закупите друг пакет Добави ще 
продължите да ползвате мобилен интернет в България на ниска скорост (128 kbps), без допълнително таксуване 
при сърфиране, до края на съответния отчетен период. 

В зона Европейски съюз 

В случай че включените МВ в активирания допълнителен пакет за ползване в роуминг зона Европейски съюз са 
изразходени и не закупите друг пакет Добави или друг пакет с включен мобилен интернет в роуминг в зона 
Европейски съюз, ще продължите да ползвате мобилен интернет в зона Европейски съюз*, като таксуването се 
осъществява на мегабайт съгласно актуалната ценова листа на Теленор, до края на съответния отчетен период. 

Цената за избран допълнителен пакет Добави се фактурира и заплаща ежемесечно заедно с ползваните услуги по 
договора за мобилни услуги за СИМ картата / мобилния номер, по отношение на който е активиран такъв 
допълнителен пакет. 

* Зона Европейски Съюз включва Австрия, Белгия, Великобритания, Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, 
Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, 
Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, Словакия, Словения, Унгария, 
Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, Хърватия, Чешка Република, Швеция. 

 

 
 



 
 

УСЛОВИЯ 
 
Месечният абонамент за допълнителен пакет 500MB Всеки месец се фактурира и заплаща ежемесечно заедно с 
ползваните услуги по договора за мобилни услуги за СИМ картата / мобилния номер, по отношение на който е 
активиран допълнителния пакет. 
 
За периода от активиране/деактивиране на допълнителен пакет 500MB Всеки месец, до издаване на следваща 
фактура се начислява пропорционален месечен абонамент и се предоставят пълен брой МВ на максимално 
достижима скорост за месец, включени в пакета независимо от дните, оставащи до датата на фактуриране. 
 
Неизразходваните MB на максимална достижима скорост от даден отчетен период не се прехвърлят за ползване в 
следващ. 
 
След изчерпване на предоставените с допълнителния пакет 500MB Всеки месец, на максимално достижима скорост 
за съответния отчетен период, скоростта на връзката пада до 128 kbps. 
 
Минималното първоначално тарифиране на данни е 5 KB, а интервалът на последващо тарифиране е 1 KB. 
 
Допълнителните пакети за мобилен интернет работят само през точки за достъп (APN): telenorbg. 
 
Посочените цени и условия за предаване на данни се отнасят за територията на Република България. Ако се 
генерира трафик в роуминг, тарифирането и таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг 
на Теленор. 
 
Добре е да знаете: 
 
Допълнителният пакет за мобилен интернет 500MB Всеки месец не е достъпен за клиенти, ползващи предплатени 
услуги, абонаментни планове с включен мобилен интернет и абонаментни планове за домашен телефон. 
 



 
 
В случай че вече имате активен допълнителен пакет за мобилен интернет GoWeb Unlimited или Klik, то 
съществуващият такъв пакет, независимо дали е с срочен или безсрочен, ще бъде автоматично деактивиран при 
активиране на пакет за мобилен интернет 500MB Всеки месец, без да се дължи неустойка, в случай че такава е била 
предвидена. 
 
Допълнителните пакети за мобилен интернет Всеки месец са безсрочни и могат да бъдат деактивирани по всяко 
време като клиентът не дължи неустойка. 
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