
 
 

Предплатени стартови пакети 

Валидни от: 17.10.2016 до 30.11.2016 

Предплатен стартов пакет Мобилен интернет 2000 MB 

 

9,90 лв.  

препоръчителна цена на пакета 

С предплатения пакет за мобилен интернет  и с вашия преносим компютър, таблет 
или мобилен телефон, имате включени 2000 МВ за мобилен интернет в България 
на максимално достижима скорост и можете да сърфирате в интернет 
високоскоростно, когато и където пожелаете в зоните на покритие на мрежата на 
Telenor, без месечни такси. 

Пакетът включва 

•1 SIM карта 
•Първоначално включени 2000 + 2000 MB   за мобилен интернет в България на 
максимална достижима скорост, валидни за срок от 7 дни, считано от първата 
интернет сесия и получаване на потвърдителен SMS, при активиране на картата 
от 17.10.2016 г. до 30.11.2016 г. 
•Първоначално включени 200 МВ за ползване на Viber в България валидни за срок 
от 7 дни, считано от първата интернет сесия и получаване на потвърдителен SMS, 
при активиране на картата от 17.10.2016 г. до 30.11.2016 г. 
•Възможност за ползване на 4G/LTE мрежата за пренос на данни, в зоните на 
покритие, със съвместимо устройство, при активиране на картата от 17.10.2016 г. 



 
 
до 30.11.2016 г. 
•Възможност за презареждане на кредит и закупуване на допълнителни пакети с 
включени мегабайти на максимално достижима скорост 

ЗА ПАКЕТА 

С предплатения пакет за мобилен интернет  и с вашия преносим компютър, таблет 
или мобилен телефон, имате 2000 + 2000 MB MB мобилен интернет в България с 
възможност за ползване в зоната на покритие на 4G/LTE мрежата + 200MB за 
ползване с Viber. Услугите на Viber се представят каквито са, без отговорност, от 
трето лице – Viber Media S.à r.l.  

Теленор България ЕАД не носи отговорност за съществуването, достъпът до и 
възможност за ползване на услуги и функционалности на Viber. МВ за ползване с 
Viber се ползват след регистрация в приложението Viber и приемане и спазване от 
клиента на общите условия на доставчика на услугата, в т.ч. техни последващи 
промени.  

На ваше разположение са и атрактивни допълнителни пакети за данни, налични за 
активиране през страницата за зареждане http:// lp.telenor.bg или с безплатен SMS 
на номер 123 и текст кода за активация на избрания пакет.  

Посочените условия на пакета са валидни при активацияот от 17.10.2016 г. до 
30.11.2016г. 

 


