
Time Share 

Услугата Time Share ви дава възможност да споделяте неизразходваните си 
минути за разговори с номерата от групата За приятели или в мрежата на 
оператора с други клиенти на предплатени услуги от Теленор. 

Как работи услугата 

Можете да прехвърлите на друг потребител на предплатен план своите минути 
за разговори към някоя от избраните дестинации: 

 Към група За приятели 
 Към мрежата на Теленор 

Минутите ще бъдат приспаднати от вашата сметка и ще бъдат заредени в 
сметката на получателя, след одобрение на вашата заявка. 

Получателят ще може да използва заредените минути, веднага след 
получаване на потвърдителен SMS за успешна трансакция. 

Вашите неизразходвани минути могат да бъдат прехвърлени по един от 
следните начини: 

• Със SMS 

За изпращане на част от вашите неизразходвани минути, валидни към група За 
приятели, изпратете безплатен SMS към номер 125 със съдържание: 

„ ” 

За изпращане на неизразходвани минути, валидни за разговори към мрежата 
на Теленор, изпратете безплатен SMS към номер 125 със съдържание 

„ ” 

Буквите F и G обозначават дестинацията на прехвърляните минути, 
08ХХХХХХХХ е номерът на получателя, а YY e броят минути, които желаете да 
изпратите. 

Отделните елементи на съобщението (дестинацията на прехвърляните минути, 
номерът на получателя и броят минути) следва да се изписват отделени само 
със запетая, без интервали между тях. 

 

За да изпратите на номер 0898123456 30 минути, валидни към номера от 
мрежата на Теленор, е необходимо да изпратите на номер 125 следния SMS: 

 

За да изпратите на номер 0898123456 20 минути, валидни към номера от група 
За приятели (групата на съответния номер), е необходимо да изпратите 
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следния SMS на номер 125: 

 

• През обновеното My Menu: 

 

Въведете  на своя телефон и натиснете бутона за набиране/ ОК. 

На екрана ще се появи меню с опции за различни проверки и налични услуги: 

MyMenu 

1 Telenor paketi 

2 Internet 

3 Paketi kam opredeleni strani 

4 Balans 

5 Uslugi 



6 Oferta za vas 

7 Promo oferti 

За да изберете услугата Time Share, въведете  и натиснете бутона за 

набиране. На екрана на телефона ви ще се визуализира ново меню. Изберете 
опция 3, за Time Share. 

В следващите 3 стъпки последователно въведете номер на получател, 
дестинация и брой на минутите и изчакайте резултата от трансакцията. 

Условия 

Броят минути, които може да изпратите на друг потребител на предплатен план 
на Теленор, може да бъде цяло число от 10 до 50, кратно на 10. 
Минутите, които ще бъдат изпратени, могат да бъдат ползвани от получателя 
им в рамките на техния период на валидност. 
За да бъде одобрена заявката ви за трансфер на минути, както вашият номер, 
така и този на получателя трябва да отговарят на някои изисквания, описани 
по-долу. 

За изпращащия номер: 

Трябва да е активен номер и да ползва предплатен план на Теленор (с 
изключение на предплатен план Visitor); 

Не трябва да има непогасено плащане за услуга Cash in Time или дължима 
такса за нея; 

Последното презареждане на кредит по предплатената карта трябва да е преди 
не повече от 31 дни; 
След осъществяване на трансакцията и заплащане на стойността на услугата 
Time Share, оставащият кредит по предплатената карта не трябва да е под 2 
лв.; 

Необходимо е да има 10 или повече налични неизразходвани минути към 
избраната дестинация, които да се изпращат; 

Не трябва да е надвишен лимитът за изпращане на минути с услугата Time 
Share − общо 50 мин., независимо от дестинацията, изпратени към други 
номера на предплатени планове на Теленор, за период от 31 дни. 
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За номера на получателя: 

Трябва да е активен номер и да ползва предплатен план на Теленор (с 
изключение на предплатен план Visitor); 

Не трябва да има непогасено плащане за услугата Cash in Time или дължима 
такса за нея; 

Не трябва да е надвишен лимитът за ползване на услугата Time Share − общо 
50 мин., независимо от дестинацията, получени от други номера на 
предплатени планове на Теленор, за период от 31 дни. 
Ако вашият номер и този на получателя отговарят на всички условия, след 
направената заявка, минутите ще бъдат приспаднати от вашата сметка и ще 
бъдат заредени в сметката на получателя. След успешна трансакция и двете 
страни ще получат потвърдителен SMS, след което минутите могат да бъдат 
използвани от получателя в периода им на валидност. 
Ако вашият номер или този на получателя не отговаря на някое от условията 
и/или съобщението ви е в неправилен формат, и/или посоченият брой минути 
не е цяло число между 10 и 50, кратно на 10, вие ще получите информация за 
причината за отказ − с SMS или с известие в Теленор  меню, в зависимост от 
начина, по който сте заявили прехвърлянето. 
Изпратените минути за разговори към група За приятели се зареждат към 
сметката на получателя като минути към група За приятели. Аналогично – 
минутите към мрежата на Теленор се прехвърлят като минути в мрежата на 
Теленор към сметката на получателя. 

Период на валидност на минутите 

Валидността на изпратените минути е 72 часа, считано от получаването на 
потвърдителния SMS за успешна трансакция. 
Ако получателят има налични или допълнително закупени минути към 
предплатения си план за разговори към същата дестинация както получените, 
но с по-дълъг срок на валидност, то получените минути с услугата Time Share 
приемат срока на валидност на вече съществуващите минути. 
Ако получените с Time Share минути не бъдат изразходвани до изтичане на 
валидността им, то те ще се изгубят. 

 
Цена 

Услугата Time Share е безплатна за клиенти, които са презаредили своите 
предплатени карти с 10 лв. или повече в период от 31 дни преди трансакцията. 
 
В останалите случаи се начислява и приспада от наличния кредит на потребителя на 
предплатения план еднократна такса в размер на 0,50 лв. при всяка успешна 
трансакция. 
 
След успешното изпращане на минутите и приспадане на такса за услугата, 
изпращащият номер ще получи потвърдителен SMS с информация за броя на 
изпратените минути и приспаднатата такса, при наличие на такава. 
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Съобщенията, изпратени към номер 125 за ползване на услугата, са безплатни. 
 
Посочените цени са с ДДС. 

 


