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КОЛЕДНА КАМПАНИЯ 2019 – ВАЛИДНА ОТ 04.12.2019 ДО 12.12.2019 

 

План Тотал+ с месечен абонамент за първоначалния скрок на договора 27,99 лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПЛАНА 

Тази коледа с Тотал+ 27,99 получаваш още: 

+5000 MB допълнителни национални MB 

+6 промо допълнителни пакета за дигитални услуги 

+2 промо допълнителни трафик пакета 

Промоционалните условия са за срок от 6 месеца. За повече информация виж в таб 

"Условия". 

Всеки месец ползваш: 

•Неограничени минути към всички национални мрежи в България и роуминг в Зона ЕС; 

• Мегабайти общо за България и Зона ЕС; 

 

Допълнителни включени услуги: 

•Достъп до 4G мрежата на Теленор; 

•Трафик пакет Чат, Трафик пaкет Социални мрежи 

• Позиция за достъп до дигитални услуги при преференциални условия 

•Минути за разговори към Зона ЕС. 

Добре е да знаеш: 
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Позиции за ползване на дигитални услуги 

Определени абонаментни планове включват една или повече позиции за достъп до дигитална 

услуга. Ползването на дигитална услуга, активирана в позиция, е без допълнително заплащане 

за първите 12 месеца от срока на договора. 

Предимства: 

Активираш и управляваш лесно през приложението MyTelenor; 

  

Не си ангажиран със срок; 

  

Без допълнително заплащане за цели 12 месеца. 

  

 

Трафик пакети 

Освен стандартно включените в плана мегабайти за свободно сърфиране, определени 

абонаментни планове Тотал + включват и един или повече Трафик пакети. Трафик пакетите 

съдържат определен обем МВ за ползване от и към различни типове приложения, без да се 

изчерпват включените мегабайти за свободно сърфиране. За да ползваш включения в плана ти 

Трафик пакет, следва да го активираш през MyTelenor. 

Предимства: 

10 000 MB за трафик от и към съответните приложения всеки месец; 

  

За целия срок на договора; 

  

Към разнообразни приложения 
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План Тотал+ с месечен абонамент за първоначалния скрок на договора 35,99 лв 

 

 

 

ЗА ПЛАНА 

Тази коледа с Тотал+ 35,99 получаваш още: 

+8000 MB допълнителни национални MB 

+5 промо допълнителни пакета за дигитални услуги 

+1 промо допълнителни трафик пакета 

Промоционалните условия са за срок от 6 месеца. За повече информация виж в таб 

"Условия". 

Всеки месец ползваш: 

•Неограничени минути към всички национални мрежи в България и роуминг в Зона ЕС; 

• Мегабайти общо за България и Зона ЕС; 

 

Допълнителни включени услуги: 

•Достъп до 4G мрежата на Теленор; 

•Трафик пакет Чат, Трафик пaкет Социални мрежи 

• Позиция за достъп до дигитални услуги при преференциални условия 

•Минути за разговори към Зона ЕС. 

Добре е да знаеш: 

 

Позиции за ползване на дигитални услуги 
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Определени абонаментни планове включват една или повече позиции за достъп до дигитална 

услуга. Ползването на дигитална услуга, активирана в позиция, е без допълнително заплащане 

за първите 12 месеца от срока на договора. 

Предимства: 

Активираш и управляваш лесно през приложението MyTelenor; 

  

Не си ангажиран със срок; 

  

Без допълнително заплащане за цели 12 месеца. 

  

 

Трафик пакети 

Освен стандартно включените в плана мегабайти за свободно сърфиране, определени 

абонаментни планове Тотал + включват и един или повече Трафик пакети. Трафик пакетите 

съдържат определен обем МВ за ползване от и към различни типове приложения, без да се 

изчерпват включените мегабайти за свободно сърфиране. За да ползваш включения в плана ти 

Трафик пакет, следва да го активираш през MyTelenor. 

Предимства: 

10 000 MB за трафик от и към съответните приложения всеки месец; 

  

За целия срок на договора; 

  

Към разнообразни приложения 
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План Тотал+ с месечен абонамент за първоначалния скрок на договора 49,99 лв 

 

 

ЗА ПЛАНА 

Тази коледа с Тотал+ 49,99 получаваш още: 

+20 000 MB допълнителни национални MB 

+4 промо допълнителни пакета за дигитални услуги 

 

Промоционалните условия са за срок от 6 месеца. За повече информация виж в таб 

"Условия". 

Всеки месец ползваш: 

•Неограничени минути към всички национални мрежи в България и роуминг в Зона ЕС; 

• Мегабайти общо за България и Зона ЕС; 

 

Допълнителни включени услуги: 

•Достъп до 4G мрежата на Теленор; 

•Трафик пакет Чат, Трафик пaкет Социални мрежи 

• Позиция за достъп до дигитални услуги при преференциални условия 

•Минути за разговори към Зона ЕС. 

Добре е да знаеш: 

 

Позиции за ползване на дигитални услуги 
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Определени абонаментни планове включват една или повече позиции за достъп до дигитална 

услуга. Ползването на дигитална услуга, активирана в позиция, е без допълнително заплащане 

за първите 12 месеца от срока на договора. 

Предимства: 

Активираш и управляваш лесно през приложението MyTelenor; 

  

Не си ангажиран със срок; 

  

Без допълнително заплащане за цели 12 месеца. 

  

 

Трафик пакети 

Освен стандартно включените в плана мегабайти за свободно сърфиране, определени 

абонаментни планове Тотал + включват и един или повече Трафик пакети. Трафик пакетите 

съдържат определен обем МВ за ползване от и към различни типове приложения, без да се 

изчерпват включените мегабайти за свободно сърфиране. За да ползваш включения в плана ти 

Трафик пакет, следва да го активираш през MyTelenor. 

Предимства: 

10 000 MB за трафик от и към съответните приложения всеки месец; 

  

За целия срок на договора; 

  

Към разнообразни приложения 
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План Тотал+ с месечен абонамент за първоначалния скрок на договора 69,99 лв 

 

 

 

ЗА ПЛАНА 

Тази коледа с Тотал+ 69,99 получаваш още: 

+ 30000 MB допълнителни национални MB 

+4 промо допълнителни пакета за дигитални услуги 

 

Промоционалните условия са за срок от 6 месеца. За повече информация виж в таб 

"Условия". 

Всеки месец ползваш: 

•Неограничени минути към всички национални мрежи в България и роуминг в Зона ЕС; 

• Мегабайти общо за България и Зона ЕС; 

 

Допълнителни включени услуги: 

•Достъп до 4G мрежата на Теленор; 

•Трафик пакет Чат, Трафик пaкет Социални мрежи 

• Позиция за достъп до дигитални услуги при преференциални условия 

•Минути за разговори към Зона ЕС. 

Добре е да знаеш: 

 

Позиции за ползване на дигитални услуги 

Определени абонаментни планове включват една или повече позиции за достъп до дигитална 

услуга. Ползването на дигитална услуга, активирана в позиция, е без допълнително заплащане 

за първите 12 месеца от срока на договора. 
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Предимства: 

Активираш и управляваш лесно през приложението MyTelenor; 

  

Не си ангажиран със срок; 

  

Без допълнително заплащане за цели 12 месеца. 

  

 

Трафик пакети 

Освен стандартно включените в плана мегабайти за свободно сърфиране, определени 

абонаментни планове Тотал + включват и един или повече Трафик пакети. Трафик пакетите 

съдържат определен обем МВ за ползване от и към различни типове приложения, без да се 

изчерпват включените мегабайти за свободно сърфиране. За да ползваш включения в плана ти 

Трафик пакет, следва да го активираш през MyTelenor. 

Предимства: 

10 000 MB за трафик от и към съответните приложения всеки месец; 

  

За целия срок на договора; 

  

Към разнообразни приложения 

 

 

Условия Коледна промоция

предоставени за на

максимална скорост са валидни само на територията на България

При двугодишни договори с месечен абонамент

приложим за първоначалния срок на договора от лв лв или лв

сключени в периода от до абонатите могат да активират до

през мобилното приложение посочените по горе
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промоционални за съответния план Трафик пакети и да ги ползват без допълнително

заплащане след активирането им

При двугодишни договори с месечен

абонамент приложим за първоначалния срок на договора от лв лв

лв лв и лв сключени в периода от до

абонатите могат да активират през мобилното приложение посоченият по

горе промоционален брой допълнителни пакети за достъп до дигитални услуги за

съответния план съгласно посочените по долу дигитални услуги Посочените пакети

могат да се ползват без допълнително заплащане считано от датата на

подписване на договора независимо от датата на фактуриране по абонаментния план

за мобилни услуги След изтичане на промоционалните условия тези допълнителни

пакети ще бъдат таксувани на стандартните цени за допълнителни пакети за достъп до

дигитални услуги обявени тук Посоченият промоционален шестмесечен период за

достъп до дигитални услуги не важи за услугата Капитал ПРО

 


