
    

 

Цени на услуги  Всички цени са в лева с включен ДДС. 

ЦЕНИ НА НАЦИОНАЛНИ УСЛУГИ  

Обаждания към номера 0700 от мобилен номер на Теленор за всички планове Тотал + и Тотал Макс / Business Total 
/ За всички останали планове (на минута) 

0,40 / 0,18 / 0,32 

Обаждания към номера 0700 от фиксиран номер на Теленор (на минута) 0,12 

Връзка с оператор / Автоматично информационно обслужване на номер 123 (на обаждане) 0,024 / 0,024 

Цена на минута към номера от всички национални мрежи и изходящи разговори в роуминг в зона ЕС към зона ЕС 

след изчерпването на включените минути за планове Business Total 

0,18 

Цена на минута към мобилни номера от всички национални мрежи за абонаментни планове Home 0,32 

SMS към мобилни номера от национални мрежи и изходящи SMS-и в роуминг в зона ЕС за планове Тотал + и 

Тотал Макс / Business Total 
0,40 / 0,22 

SMS към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА / от други национални мобилни мрежи и изходящи SMS-и в 

роуминг в зона ЕС за абонаментни планове Интернет + и Интернет Макс 
0,10 / 0,14 

MMS към национални и международни мобилни мрежи за абонаментни планове Тотал + и Тотал Макс/ към 

номера от мрежата на ОПЕРАТОРА за планове Business Total, Джуниър, Интернет + и Интернет Макс / към други 

национални и международни мрежи за планове Business Total, Интернет + и Интернет Макс 

0,90 / 0,24 / 0,54 

Мобилен интернет в България и зона ЕС за абонаментни планове без включен мобилен интернет (на МВ) 0,50 

Получаване на входящ трафик при незаплатено в срок задължение (на номер) 0,90 

МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ  

Цена на минута за абонаментни планове Тотал + и Тотал Макс към международна зона ЕС / зона „Балкани“ / зона 

1 / зона 2 / зона 3 / Сателитни, корабни и самолетни мрежи  

0,44 / 1,19 / 1,59 / 

1,89 / 1,99 / 8,99 

Цена на минута за всички останали планове за частни клиенти към международна зона ЕС / зона „Балкани“ / зона 

1 / зона 2 / зона 3 / Сателитни, корабни и самолетни мрежи 

0,44 / 0,99 / 1,19 / 

1,55 / 1,73 / 7,44 

Цена на минута за абонаментни планове Business Total към международна зона „Балкани“ / зона 1 / зона 2 / зона 3 

/ Сателитни, корабни и самолетни мрежи 

1,19 / 1,59 / 1,89 / 

1,99 / 8,99 

Цена на минута за абонаментни планове за домашен телефон за частни и бизнес клиенти към международна зона 

„Балкани“ / зона 1 / зона 2 / зона 3 / зона 4 / зона 5 / зона 6 / зона 7 / Сателитни, корабни и самолетни мрежи 

0,48 / 0,12 / 0,14 / 

0,24 / 0,48 / 0,44 / 

1,30 / 3,84 / 7,44 

 РОУМИНГ ЦЕНИ  

 

Travel'n'Talk зони 

Изходящо 

обаждане в 

посетената 

страна и 

зона ЕС 

Изходящо 

обаждане 

към страни 

извън зона 

ЕС и номера 

с добавена 

стойност 

Изходящо 

обаждане 

към 

сателитни 

мрежи 

 

Входящи 

обаждания 

 

SMS 

 

MMS 

 

Мобилен 

интернет 

Европейски съюз 
според 

плана 
6,00 13,20  0,00 

според 

плана 
0,432 0,0070* 

Други държави в Европа 3,49 6,00 15,00  1,59 0,79 1,88 15,00 

Държави извън Европа 6,00 6,00 15,00  2,39 0,99 1,88 25,00 

Сателитни, корабни и 

самолетни мрежи 
6,00 6,00 15,00  2,39 0,99 1,88 25,00 

Европейски съюз** 0,075** 6,00** 13,20**  0,0178** 0,023** 0,432** 0,0070** 

Първоначално/последващо  

тарифиране 
30/1 60/60**  1/1   1/1 (КВ)** 

Роуминг условия: 
*Цената се прилага след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима скорост, предоставени за роуминг зона ЕС 
съгласно политиката за справедливо ползване. Цените са за минута / МВ / SMS / MMS. Цените за изходящите и входящите обаждания 
важат за гласови, видео и факс повиквания и се тарифират в секунди.  Принцип на първоначално / последващо тарифиране на мобилен 
интернет в роуминг (в КВ): в зона ЕС според абонаментния план; след изчерпване на включените в плана МВ на максимално достижима 
скорост, предоставени за роуминг зона ЕС съгласно политиката за справедливо ползване – 1/1. 
** При неспазване условията на политиката за справедливо ползване на роуминг в зона ЕС по отношение на конкретна услуга, Теленор 
има право да приложи за тази услуга роуминг такси съгласно чл.76 д, б. з от Общите условия. При получаване на уведомлението по 
чл.76 д, б. ж от Общите условия, абонатът има право да представи доказателства, че не ползва роуминг за цели различни от периодично 
пътуване по електронен път, устно или писмено. Цените са за минута / МВ / SMS / MMS. Цените за изходящите и входящите обаждания 
и важат за гласови, видео и факс повиквания. 
Всички цени на допълнително заявени от ПОТРЕБИТЕЛЯ (независимо по какъв начин) услуги, непосочени в този документ, са посочени  
в действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА. Запознат съм и приемам ценовата листа и списъкът с държавите във всяка зона, 
публикувани на www.telenor.bg.  

 

http://www.telenor.bg/

