
 
 

Абонаментни планове Интернет 

Валидни от: 01.09.2017г. до 30.09.2017г. 

Достъп до 4G 
    

Национални 
MB 

1500 MB 5000 MB 10000 MB 30000 MB 

Промоционални 
национални MB  

+ 2000 MB + 2000 MB + 2000 MB 

Роуминг MB в 
ЕС 

1500 MB 2000 MB 2500 MB 3500 MB 

Достъп до HBO 
GO 

- - 
  

Пространство 
за съхранение  

в  

50 GB 50 GB 100 GB 100 GB 

Месечен 
абонамент 10,99 лв. 15,99 лв. 20,99 лв. 29,99 лв. 

 

 

http://www.telenor.bg/bg/private/mobile-internet/view/internet-1099-24
http://www.telenor.bg/bg/private/mobile-internet/view/internet-1599-24
http://www.telenor.bg/bg/private/mobile-internet/view/internet-2099-24
http://www.telenor.bg/bg/private/mobile-internet/view/internet-2999-24


 
 
УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА 
 
Посочените промоционални 2000 МВ са национални, предоставят се при 
сключване на нов 24-месечен договор, от 01.09.2017г. до 02.10.2017г. и важат за 
частни клиенти за първите 24 месеца от срока на договора. 
 

Общи условия  

• Абонаментни планове Интернет 10,99, Интернет 15,99, Интернет+ 16,99, 
Интернет 20,99 и Интернет 29,99 се предлагат при подписване на срочен 
договор за мобилни услуги. 

• Първият месечен абонамент се определя пропорционално на дните, 
оставащи до датата на фактуриране. 

• Ползването на 4G мрежата на Теленор е възможно със съвместими SIM 
карта и устройство, в зона на 4G покритие, за срока на договора. 

Тарифиране и отчитане на мобилен интернет в България 

• Включените на месец МВ се предоставят в пълен размер още от първия 
месец, независимо от дните, оставащи до датата на фактуриране. 

• Включените на месец MB, които не са изразходени през съответния отчетен 
период, не се прехвърлят в следващ. 

• След изчерпването на включените на месец национални МВ в 
абонаментния план, клиентът може да закупи допълнителен пакет „Добави“ 
с МВ на максимална скорост през мобилното приложение MyTelenor 
България или през http://turbo.lp.telenor.bg (сайтът е достъпен само през 
мобилна мрежа). 

• Минималното първоначално таксуване е 1 КВ, а интервалът на последващо 
таксуване е 1 KB. 

• Интернет трафикът се реализира само през точка за достъп (Access Point 
Name, APN) - telenorbg.  

• След изчерпването на включените в абонаментния план национални MB на 
месец до края на съответния отчетен период скоростта на връзката пада до 
64 kbps. 

Тарифиране и отчитане на мобилен интернет в роуминг в 
зона ЕС 

• Включените МВ в роуминг за зона ЕС* се предоставят в пълен размер още 
от първия месец, независимо от дните, оставащи до датата на фактуриране. 

http://www.telenor.bg/bg/private/mobile-internet/view/internet-1599-24#ssl
http://www.telenor.bg/bg/private/mobile-internet/view/internet-1599-24#ssl


 
 

• Включените MB в роуминг за зона ЕС, които не са изразходени през 
съответния отчетен период, не се прехвърлят в следващ. 

• Включените МВ в роуминг за зона ЕС са изчислени в съответствие с 
политиката за справедливо ползване, предвидена в Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2016/2286. 

• Минималното първоначално таксуване е 1 КВ, а интервалът на последващо 
таксуване е 1 KB. 

• След изчерпването на включените в абонаментния план МВ в зона ЕС 
таксуването за последващото потребление се осъществява на мегабайт, 
съгласно актуалната ценова листа на Теленор. 

• Клиентът може да закупи допълнителни пакети за мобилен интернет в 
роуминг, предлагани на портала за управление на роуминг 
услуги http://lp.telenor.bg (сайтът е достъпен само през мобилна мрежа), 
след изчерпването на включените в абонаментния план МВ в роуминг за 
зона ЕС. 

Мобилният интернет в роуминг в зони извън зона ЕС се тарифира и таксува 
спрямо стандартните цени в роуминг, съгласно цените в действащата ценова 
листа на Теленор. Клиентът може да закупи допълнителни пакети за мобилен 
интернет в роуминг на портала за управление на роуминг 
услуги http://lp.telenor.bg (само през мобилната мрежа). 

Зона Европейски Съюз (зона ЕС) включва: Австрия, Белгия, Великобритания, 
Гваделупа, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, 
Мартиника, Норвегия, Полша, Португалия, Реюнион, Румъния, о-в Сен Мартен, 
Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Френска Гвиана, Холандия, 
Хърватия, Чешка Република, Швеция. 

Кредитен лимит 

• Първоначално определеният кредитен лимит за Интернет 10,99, Интернет 
15,99, Интернет+ 16,99 и Интернет 20,99 е 70 лв. 

• Първоначално определеният кредитен лимит за Интернет 29,99 е 120 лв. 
• Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според действащата ценова 

листа на Теленор. 

 

http://www.telenor.bg/bg/services/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://www.telenor.bg/bg/content/%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://lp.telenor.bg/
http://www.telenor.bg/bg/content/%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.telenor.bg/bg/content/%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://lp.telenor.bg/
http://www.telenor.bg/bg/services/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://www.telenor.bg/bg/services/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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