
 
 

 

Валидни до: 01.03.2016  

 

 Срочен пакет Безсрочен пакет 

Месечен абонамент   

Включени MB на максимално достижима скорост за потребление 

извън браузър Opera Mini * 
 

50 MB+ 25 MB промоция 50 MB 

Включени MB на максимално достижима скорост за потребление през 

браузър Opera Mini * 

500 MB + 250 MB 

промоция 
500 MB 

* След изчерпване на включените MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 32 kbps 
Ползвайте GLOBUL Klik  за 30 дни при първоначално активиране на допълнителния пакет! 

 

 

 



 
 

 

 
За абонати на 

абонаментни програми 

Цена  

Включени MB на максимално достижима скорост за потребление 

извън браузър Opera Mini 
25 MB 

Валидност 
До края на текущия 

отчетен период 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Срочният пакет важи за частни лица и е валиден за периода до изтичането на задължителния срок на договора за мобилни 

услуги за номера, към който се активира пакетът. Безсрочният пакет важи за частни лица и корпоративни клиенти, ползващи 

абонаментни програми за частни лица, и е валиден до неговото деактивиране. 

Допълнителните промоционални MB се получават от всички абонати, активирали срочен пакет до 31 октомври 2014 г., и 

важат за целия срок на ползването му. 

Неизразходваните през съответния отчетен период включени MB на максимално достижима скорост не се прехвърлят в 

следващ. 

Посочените МВ на максимално достижима скорост са достъпни през APN telenorbg и важат за използване на територията на 

Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането се извършва спрямо цените на съответния оператор. 

Всеки потребител може да се възползва само веднъж от безплатния период по отношение на всеки един мобилен номер. 

В случай че след изтичането на 30-дневния безплатен период, текущият отчетен период на потребителя не е изтекъл, 

безплатният период се удължава до края на отчетния период. 

 

Ако ползвате абонаментна програма, можете да активирате GLOBUL Klik по един от следните начини: 

 в магазин от търговската мрежа на оператора 

 чрез безплатен : 

- с текст на SMS за безсрочен пакет:  или  

- с текст на SMS за срочен пакет:  

 чрез   

 в мобилня портал на оператора 

 My Telenor мобилен портал на адрес http://wap.telenor.bg 

http://wap.telenor.bg/


 
 

 My Telenor web портал на адрес http://klik.lp.telenor.bg 

 когато активирате GLOBUL Klik, ще получите безплатен SMS с линк за изтегляне на браузър Opera Mini. 

Инсталирането му отнема не повече от минута. 

 

Ако желаете да деактивирате допълнителен пакет GLOBUL Klik към абонаментната си програма, можете да го направите по 

следните начини, в зависимост от типа на пакета: 

 безсрочен допълнителен пакет GLOBUL Klik може да бъде деактивиран по всяко време с подаване на заявление в магазин от 

търговската мрежа на оператора или чрез изпращане на безплатен  с текст  на кратък . 

 срочен допълнителен пакет GLOBUL Klik се деактивира само в магазин от търговската мрежа на оператора. При 

деактивиране на срочен пакет преди изтичане на неговата срочност, се дължат неустойки в размер на оставащите месечни 

абонаменти за съответния срочен пакет GLOBUL Klik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://klik.lp.telenor.bg/


 
 

След изчерпване на включените MB на максимално достижима скорост извън Opera Мini, ще бъдете пренасочени към 

интернет адрес http://klik.lp.telenor.bg. 

Така можете да продължите да използвате интернет на по-ниска скорост или да закупите допълнителни MB на максимално 

достижима скорост: 

При закупуване на допълнителен пакет за ползване на мобилен интернет извън браузър Opera Mini на адрес 

http://klik.lp.telenor.bg, предоставените MB се отнасят за потребление само извън браузър Opera Mini и приемат валидността 

на основния пакет GLOBUL Klik (до края на текущия отчетен период за абонаментни програми и до края на валидността на 

основния GLOBUL Klik пакет – за предплатени услуги). 

Когато ползвате мобилен интернет през браузър Opera Mini, изразходваното количество MB се приспада от включените в 

допълнителния пакет MB. Ако ползвате мобилен интернет през стандартния браузър на телефона или друго приложение, 

изразходеното количество MB се приспада от включеното в пакета потребление, предназначено за използване извън браузър 

Opera Mini. 

Ако в рамките на отчетния период или валидност на пакета, изчерпите включените MB във вашия пакет, предназначен: 

за ползване през браузър Opera Mini – скоростта на мобилния интернет се намалява на 32 kbps; 

за ползване извън браузър Opera Mini – ще бъдете пренасочени към интернет адрес http://klik.lp.telenor.bg, където можете да 

изберете допълнителен пакет с включени MB на максимално достижима скорост или да продължите да използвате мобилен 

интернет с намалена скорост от 32 kbps. 

Съветваме ви да използвате предимно браузър Opera Mini. Така отваряните от вас страници ще се зареждат чувствително по-

бързо и с много по-добро качество. 

Opera Mini представлява програма (софтуер), чиито условия за ползване са зададени и се регулират от Opera Software. 



 
 
 

 

Валидни от 07.12.2016 за абонати с активации преди 01.03.2016 

Включените MB на максимално достижима скорост в пакет Telenor Klik за потребители на абонаментни 
програми на оператора без включени в програмата MB за мобилен интернет, са както следва: 

 Срочен пакет Безсрочен пакет 

Месечен абонамент   

Включени MB на максимално достижима скорост за потребление към 

всички дестинации* 
 

825 MB** 750 MB** 

* След изчерпване на включените MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 32 kbps. 

** Включените MB предназначени за ползване през браузър Opera Mini и включените MB предназначени за ползване извън 

Opera Mini, от 07.12.2016, могат да се използват за всички дестинации. 

 

 


