
Условия за ползване на еднократни допълнителни пакети с национални MB  
 
Допълнителните пакети МВ са еднократни, с валидност от 24 часа и са за ползване в България. След 
изчерпване на МВ в пакета или изтичане валидността на пакета МВ, той се деактивира автоматично. 
Обемът на пакетите в Кампанията не се акумулира с други от този вид. 
 
В случаите, в които клиентът има активни: както описания по-горе пакет, така и друг активен допълнителен 
пакет за мобилен интернет или включени МВ в абонаментния си план, то трафикът за мобилен интернет 
започва да се изразходва първо от пакетът МВ предоставен по настоящата Кампания.  
 
В случаите, в които клиент има активни описания по-горе пакет и един или повече Трафик пакети към 
абонаментния си план Тотал +, трафикът от и към съответните приложения, включен в съответния Трафик 
пакет започва да изразходва първо от МВ в съответния Трафик пакет. В случаите, в които клиент е изчерпал 
МВ от основния си пакет мобилен интернет, включен в плана му, и скоростта на активните Трафик пакети 
е паднала до минималната допустима, при активиране на пакет МВ, предоставен от тази Кампания, 
скоростта на мобилния интернет се възстановява до максималната включително и за трафик през 
активните Трафик пакети. При изтичане на валидността или изразходване на МВ от еднократния 
допълнителен пакет по настоящата Кампания, и в случай, че не са налични МВ на максимално достижима 
скорост от включените в основния пакет MB по абонаментния план, скоростта на целия интернет трафик 
отново пада до минималната за съответния план. 
 
За клиенти на предплатени планове активираните МВ от този пакет не се добавят към наличните активни 
пакети с включени МВ на клиента, съответно и неговата валидност не удължава валидността на наличните 
активни пакети с включени МВ на клиента.    
 
Необходими условия, за да се активира този пакет, е: 

- Да няма просрочени и незаплатени сметки към Теленор, които да са ограничили  изходящите 
услуги за клиенти по абонаментни планове.    

- Да не е изтекла валидността на текущия наличен кредит по картата (към датата на активиране 
на пакета) за клиенти по предплатени планове. 

- Да има регистрирано поне едно презареждане на предплатена карта с минималната изискуема 
сума за презареждане на предплатена карта в рамките на последните 3 календарни месеца до 
началната дата на Кампанията за клиенти на предплатени планове.  
 

След изчерпване на включените МВ или изтичане на валидността на пакета, таксуването на мобилен 
интернет се извършва според условията на ползвания абонаментен или предплатен план и приложимата 
към него ценова листа.  
 
Принципът на първоначално/последващо таксуване за включените в тази Кампания пакети за мобилен 
интернет е 1КВ/1КВ. Включените в пакетите МВ от тази Кампания са на максимално достижима скорост, 
достъпни са само през точка за достъп (Access Point Name, APN) – telenorbg и важат за използване през 
мрежата на Теленор, на територията на България. 
 
Еднократно активираните от допълнителния пакет МВ могат да се ползват в 4G/LTE мрежата на Теленор и 
при максимално достижимата скорост според 4G/LTE стандарт на мрежата при следните условия: а) за 
клиенти на абонаментен план с включен достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор или активирали друг 
допълнителен пакет или получили MB като допълнително условие по плана си, предоставящи достъп до 
4G/LTE мрежата на Теленор, до момента на изтичането на валидността на достъпа. б) за клиенти на 
предплатен план с включен достъп до 4G/LTE мрежата на Теленор или активирали друг допълнителен 
пакет или получили MB като допълнително условие по плана си, предоставящи достъп до 4G/LTE мрежата 
на Теленор, до момента на изтичането на валидността на достъпа. в) в зоните на покритие, със съвместима 
с 4G/LTE мрежата на Теленор SIM карта и устройство. Във всички останали случаи ползването на мобилен 
интернет става чрез 2G/ 3G мрежата на Теленор и с максимално достижимата скорост само според 2G/ 3G 
стандарт на мрежата.  


