
Предплатен пакет Мобилен 

интернет  30 GB



Предплатен пакет за мобилен интернет 
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Препоръчителна продажна цена (лв)

Включени GB при първоначално активиране

Валидност на първоначално включените GB

25,00

30 GB

Предплатен пакет Мобилен интернет 

25 лв

30 дни



Търговско предложение

3

Препоръчителна 

пазарна цена на 

пакет 

Цена на пакет 

след отстъпка

Специална оферта

25лв. 13лв. При заплащане на 10 пакета, получавате бонус 2 

безплатни пакета  или общо получавате 12 пакета.



Допълнителна информация 

4 Роуминг:

! Предплатените пакети за мобилен интернет не могат да бъдат използвани в роуминг!

Валидност на предплатената карта

Период на валидност Валидност на картата
Валидност на 

кредита

При активация 395 дни -

При презареждане до 9.99 лв.

Удължаване периода на валидност на кредита (картата), 

в случай че текущият е по-малък от периода на 

валидност, който се предвижда за новото презареждане

60 дни 60 дни

При презареждане от 10.00 лв. или повече

Удължаване периода на валидност на кредита (картата), 

в случай че текущият е по-малък от периода на 

валидност, който се предвижда за новото презареждане

90 дни 90 дни

Условия при презареждане на картата

GB/MB за ползване в 

България

Валидност на 

GB/MB

При презареждане от 9 лв. или повече 3000 MB* 14 ДНИ



Допълнителна информация 

5 Роуминг:

! Предплатените пакети за мобилен интернет не могат да бъдат използвани в роуминг!

Условия при презареждане на картата

GB/MB за ползване в 

България

Валидност на 

GB/MB

При презареждане от 9 лв. или повече 3000 MB* 14 ДНИ

Проверка на баланс

 USSD меню - *123#

 My Telenor приложение

Зареждане на кредит

• През recharge.telenor.bg, с въвеждане на 12-цифрения код от ваучера за 

презареждане, закупен от търговски обект

• През уеб-портала MyTelenor, като се въведе съответния номер, чийто кредит се 

зарежда и желаната сума

• С директно презареждане в търговската мрежа на Теленор

• От карта на абонаментен план, можете да презаредите кредит на предплатена 

карта еднократно или да направите абонамент за презареждане – наберете 

*123#.

• През мобилното приложение MyTelenor Bulgaria

http://recharge.telenor.bg/
https://login.telenor.bg/
http://www.telenor.bg/bg/mytelenor


Кратки стъпки за регистрация в MyTelenor app валидни за 

нерегистрирани предплатени карти Мобилен интернет
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1. Потребителят сваля 

приложението MyTelenor

2. За да продължи напред 

съгласява се с Общите 

условия и Политика за 

поверителност

3. Избор бутон „Влез“

4. Приложението 

разпознава номерът от 

картата

5. Избор бутон „Влез“

6. USSD съобщение с 4-

цифрен код, който 

клиентът трябва да 

запомни и да въведе 

7. Въвеждане на 4-

цифрения код 

8. Избор бутон 

„Потвърдете ръчно“

9. Успешна регистрация

10. Клиентът може да 

следи потреблението си, и 

да се възползва от 

функционалността на 

приложението


