
 
 

Допълнителни пакети с SMS  
 

Валидни от: 13.10.2010г. до 21.08.2017г 

 

 
Telenor SMS Deal 50 

Планове / Допълнителни пакети / Telenor SMS Deal 50 

2
,00

 лв. 

Удобно и дискретно по всяко време с услугата SMS       Безсрочен 

50 SMS-и към номера от 
мобилната мрежа на 
Теленор 

http://www.telenor.bg/bg/business/tariff
http://www.telenor.bg/bg/business/tariff/list/tariff_addon


 
 

 / Планове /   

Описание 

Общувайте лесно и бързо, по всяко време с услугата SMS. Активирайте допълнителен 
SMS пакет към Вашия мобилен номер, като изберете Telenor SMS Deal пакет според 
Вашето потребление. 

Допълнителните SMS пакети са достъпни за всички корпоративни клиенти, ползващи 
бизнес планове без включени кратки текстови съобщения. 

 

Всички цени са без ДДС. 

Условия 

Активиране 

За да активирате допълнителен SMS пакет, посетете магазин от търговската мрежа на 
Теленор, свържете се с Вашия консултант или попитайте тук link. 

По отношение на една SIM карта/ номер може да бъде активиран само един допълнителен 
SMS пакет. 

За нови SIM карти допълнителен SMS пакет се активира с подписване на договор за 
мобилни услуги и влиза в сила с активирането на съответната SIM карта, за която има 
избран допълнителен пакет SMS. 

За съществуващи клиенти допълнителен SMS пакет се активира с одобрение на Заявление 
по образец, подадено до Теленор, и влиза в сила до 7 работни дни след одобрение на 
Заявлението. 

  

Таксуване 

Неизразходваните включени кратки текстови съобщения не се прехвърлят за ползване в 
следващия месец. 

За периода от активиране на допълнителен пакет до издаване на първата фактура за 
ползвани услуги се дължи пропорционална част от цената на избрания от него пакет и се 
ползва пропорционална част от включените кратки текстови съобщения. 

http://www.telenor.bg/bg/business/tariff


 
 

При промяна на използвания допълнителен SMS пакет, както и при прекратяване на 
Рамковия договор или договор за мобилни услуги, неизразходваните текстови съобщения 
за SIM картите/номерата, за които се отнася промяната/прекратяването, се губят и 
пропорционалната част от цената на пакета до края на отчетния период се дължи в пълен 
размер. 

Цената на избрания пакет се дължи от всяка SIM карта/ номер за всеки отчетен период, 
през който пакетът е активен, и се заплаща, независимо дали има изпратени кратки 
текстови съобщения от съответната SIM карта/ номер. 

Включените текстови съобщения в съответен пакет важат за SIM карта/ мобилен номер, 
ползващ такъв допълнителен SMS пакет, и се отнасят за един отчетен период. 

  

Ползването на избран допълнителен SMS пакет може да бъде прекратено по един от 
следните начини: 

С писмено заявление по образец на Оператора, в което се посочва SIM картата/мобилният 
номер, по отношение на който се прекратява ползването на избран допълнителен SMS 
пакет. 

Автоматично, с прекратяване на действието на договор/-и за мобилни услуги за 
мобилния/-те номер/-а, за които се активира и от които се ползва допълнителен SMS 
пакет;" 

  

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за 
територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и 
таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор. 

Telenor SMS Deal 150 

Планове / Допълнителни пакети / Telenor SMS Deal 50 

5
,00

 лв. 

Удобно и дискретно по всяко време с услугата SMS       Безсрочен 

http://www.telenor.bg/business/traveling-abroad
http://www.telenor.bg/bg/business/tariff
http://www.telenor.bg/bg/business/tariff/list/tariff_addon


 
 

150 SMS-и към номера 
от мобилната мрежа на 
Теленор 

 / Планове /   

Описание 

Общувайте лесно и бързо, по всяко време с услугата SMS. Активирайте допълнителен 
SMS пакет към Вашия мобилен номер, като изберете Telenor SMS Deal пакет според 
Вашето потребление. 

Допълнителните SMS пакети са достъпни за всички корпоративни клиенти, ползващи 
бизнес планове без включени кратки текстови съобщения. 

 

Всички цени са без ДДС. 

Условия 

Активиране 

За да активирате допълнителен SMS пакет, посетете магазин от търговската мрежа на 
Теленор, свържете се с Вашия консултант или попитайте тук link. 

По отношение на една SIM карта/ номер може да бъде активиран само един допълнителен 
SMS пакет. 

За нови SIM карти допълнителен SMS пакет се активира с подписване на договор за 
мобилни услуги и влиза в сила с активирането на съответната SIM карта, за която има 
избран допълнителен пакет SMS. 

За съществуващи клиенти допълнителен SMS пакет се активира с одобрение на Заявление 
по образец, подадено до Теленор, и влиза в сила до 7 работни дни след одобрение на 
Заявлението. 
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Таксуване 

Неизразходваните включени кратки текстови съобщения не се прехвърлят за ползване в 
следващия месец. 

За периода от активиране на допълнителен пакет до издаване на първата фактура за 
ползвани услуги се дължи пропорционална част от цената на избрания от него пакет и се 
ползва пропорционална част от включените кратки текстови съобщения. 

При промяна на използвания допълнителен SMS пакет, както и при прекратяване на 
Рамковия договор или договор за мобилни услуги, неизразходваните текстови съобщения 
за SIM картите/номерата, за които се отнася промяната/прекратяването, се губят и 
пропорционалната част от цената на пакета до края на отчетния период се дължи в пълен 
размер. 

Цената на избрания пакет се дължи от всяка SIM карта/ номер за всеки отчетен период, 
през който пакетът е активен, и се заплаща, независимо дали има изпратени кратки 
текстови съобщения от съответната SIM карта/ номер. 

Включените текстови съобщения в съответен пакет важат за SIM карта/ мобилен номер, 
ползващ такъв допълнителен SMS пакет, и се отнасят за един отчетен период. 

  

Ползването на избран допълнителен SMS пакет може да бъде прекратено по един от 
следните начини: 

С писмено заявление по образец на Оператора, в което се посочва SIM картата/мобилният 
номер, по отношение на който се прекратява ползването на избран допълнителен SMS 
пакет. 

Автоматично, с прекратяване на действието на договор/-и за мобилни услуги за 
мобилния/-те номер/-а, за които се активира и от които се ползва допълнителен SMS 
пакет;" 

  

Посочените цени и условия за предаване на данни и пренос на глас се отнасят за 
територията на Република България. Ако се генерира трафик в роуминг, тарифирането и 
таксуването се извършват спрямо цени и условия за услуги в роуминг на Теленор. 

 

 

 

http://www.telenor.bg/business/traveling-abroad

	Допълнителни пакети с SMS
	Валидни от: 13.10.2010г. до 21.08.2017г

	/ Планове /
	Активиране
	Таксуване

	/ Планове /
	Активиране
	Таксуване


