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Въпроси и отговори 

Какво е Telenor SmartAd? 

е безплатно иновативно приложение за смартфони с версия

или по нова за представяне на атрактивно рекламно съдържание срещу

предоставяне на допълнителни МВ. 

Колко допълнителни МВ ще получа? 

Ползвайки мрежата на Теленор, всеки клиент свалил приложението получава: 

•2000 МВ след първоначална инсталация на приложението 

•500 МВ на всеки 10 дни, при активност всеки ден. 

Каква е валидността на пакетите MB, които получавам с Telenor SmartAd? 

Валидността на пакетите MB е 30 дни от датата им на активиране или до тяхното пълното 

изчерпване, преди изтичането на този период. Това важи за първоначалния пакет от 

2000 МВ, които ще получиш при инсталация на приложението, също и за пакетите от 500 

МВ, които ще получиш ако си бил активен в продължение на поне 9 от 10 

последователни дни. 

Какво трябва да направя, за да получа допълнителен пакет с MB? 

След инсталиране на приложението и достигане до броя дни за получаване на бонус, 

получаването и активирането му става автоматично. 

Има ли минимален брой видеа, които трябва да изгледам на ден, за да получа МВ? 

Не, броя на видеата, изгледани за деня, няма да повлияе на получения бонус. 

Ако 2 дни не гледам реклами, означава ли, че броенето на дни започва от 0? 

Ако от тези 10 дни само в 2 дни не си гледал, независимо кой подред – ще получиш 

бонус. 

Мога ли да прекъсна рекламата, в случай че не искам да я гледам и брои ли се за 

гледана? 

Рекламата може да се прекъсва и ще се брои за гледана, стига да е минала повече от 1 

секунда. 

https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#what-is-smartad
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#mb-double
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#mb-exp
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#get-mb
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#video-content
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#video-content-1
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#stop-video
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#stop-video


Кога ще се визуализират рекламите? 

•Сам определяш при коя от функциите на смартфона ти да бъде възможно 

визуализирането на видео съдържание: 

-При входящо обаждане 

-При изходящо обаждане 

-Непосредствено след отключване на смартфона (функция по избор) 

Необходимо ли е да предоставя разрешения на приложението, за да мога да го 

използвам? 

Да. Приложението трябва да получи достъп до твоите контакти, както и до твоите 

разговори, за да може да виждаш кой ти звъни. 

Кога ще получа бонус МВ? Има ли конкретен час? 

Бонусите ще се изпращат само след 10ч. на 11тия ден. 

С какъв приоритет ще се изразходват бонус МВ? 

Бонус МВ ще се изразходват с първи приоритет, т.е. ако имаш включени МВ в плана си, 

ще изразходиш първо бонус МВ. 

Къде мога да видя колко дни ми остават до получаването на бонус МВ? 

В приложението SmartAd има информация. 

Използването на приложението ще попречи ли на работата на телефона? 

Използването на приложението не нарушава качествената употреба на устройството, 

както и на изразходването на батерията. 

Колко от паметта на телефона ще ми заеме приложението? 

75 MB постоянен размер на приложението. 

Ако ползвам план, който няма включени МВ, мога ли да използвам приложението като 

ми се зареждат рекламните видеа през wi-fi? 

Да, важно е да се следват указанията, за изразходвани МВ, получени в SMS. Важно: В 

случай че клиента има активирана услуга data off, тя ще се деактивира автоматично. 

https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#start-video
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#app-permission
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#app-permission
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#bonus-mb
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#mb-bonus-spend
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#smart-ad-q11
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#smart-ad-q12
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#smart-ad-q13
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#smart-ad-q14
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#smart-ad-q14


Какво ще се случи, ако нямам включен интернет по времето, когато трябва да се 

зареди съдържанието? 

Съдържанието ще се зареди в първия момент, в който устройството има достъп до 

интернет. 

Гледането на съдържанието изисква ли интернет връзка и черпи ли МВ? 

Не, само зареждането на съдържание веднъж дневно изисква интернет връзка, но при 

наличие на wi-fi няма да бъдат изразходвани мобилни данни. 

Къде мога да следя колко МВ съм изразходил? 

В приложението MyTelenor ще се вижда потреблението. 

Ще се визуализират ли бонус МВ във фактурата ми? 

Не, няма да се визуализират. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#smart-ad-q15
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#smart-ad-q15
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#smart-ad-q16
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#smart-ad-q17
https://www.telenor.bg/bg/services/smart-ad#smart-ad-q18

