
 
 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО 
КОРПОРАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА  

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ГРУПАТА НА СЪЮЗ НА 
СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ РСО – СОФИЯ 

 
Предлагаме на Вашето внимание оптимизиран вариант на програма Business Flexi, която ще 

позволи намаляване на текущите Ви разходи за мобилни комуникации и ползване на качествени и 
надежни продукти и услуги от ГЛОБУЛ.  
 

 
 Ниски месечни абонаментни такси (за целия срок на договора): 

 
 Допълнителен пакет минути: 

 
 за разговори в мрежата на Оператора  
 за национални разговори 
 безплатни и неограничени разговори в група 

 
I. Таблица № 1  - Такси и тарифи за национални разговори с включени преференциални 

отстъпки: 
 

Пакет Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3 Пакет 4 

Стандартен месечен  абонамент 12 лв. 22 лв. 44 лв. 75 лв. 

Промоционален месечен  
абонамент 6 лв. 11 лв. 22 лв. 37,5 лв. 

Включени минути за разговори в 
мобилната мрежа на ГЛОБУЛ на 
месец 

100 200 200 300 

Включени минути за национални 
разговори на месец 

50 100 200 300 

Цена на разговори в група  Неограничени безплатни 

Цена на минута в мобилната 
Мрежа на ГЛОБУЛ  0,20 лв. 0,15 лв. 0,15 лв. 0,12 лв. 
Цена на минута към национални 
мобилни мрежи 0,37 лв. 0,35 лв. 0,35 лв. 0,31 лв. 
Цена на минута към национални 
фиксирани мрежи 0,37 лв. 0,35 лв. 0,35 лв. 0,31 лв. 
Отстъпка от Международни 
разговори Зона 1 

 80% 

Отстъпка от Международни 
разговори Зона 2 

 33% 

Отстъпка от Международни 
разговори Зона 3 

 33% 

Отстъпка от входящи  разговори в 
Роуминг в ЕС 

 10% 

Отстъпка от изходящи разговори в 
Роуминг в ЕС 

 10% 

Принцип  на тарифиране  30/1 

• Горепосочените такси и тарифи са с включени отстъпки, в лева и без ДДС. 

• Първоначално минимално тарифиране 30“ и след това на всяка секунда 

• Неизразходваните минути не се прехвърлят 

• След изчерпване на съответният пакет минути, се осъществява тарифиране в зависимост от избраната 
дестинация 

• Цените за Международни разговори и Роуминг са публикувани на www.globul.bg 
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II. GLOBUL 3G CONNECT CENTER  - МОБИЛЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ ПРЕЗ UMTS/GPRS 
 

GLOBUL 3G Connect Center е услуга, която Ви предоставя възможността да ползвате бърз, 
качествен и надежден мобилен достъп до интернет на конкуретни цени.  По всяко време 
използвайки 3G мрежата на GLOBUL, чрез Вашия лаптоп или мултимедийно устройство, можете 
лесно и удобно да изпращате и да получавате и-мейли, SMS, да създавате или прехвърляте 
контактите си между вашата СИМ карта, МS Outlook или Windows Address Book..  
 
 
Индивидуални пакети за мобилен достъп до Интернет - безсрочни  
 
 

Пакет 
GOWEB UNLIMITED 

(Допълнителни пакети за гласови SIM 
карти) 

GOWEB UNLIMITED 

Пакет включени MB Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н  Т Р А Ф И К  

МВ на максимална 
скорост 

15 MB 25 MB 50 MB 100 MB 1000 MB 2500 MB 5000 MB 
10000 

MB 

Месечна такса 2.92 лв. 4.17 лв. 6.25 лв. 8.33 лв. 15.83 лв. 20.00 лв. 24.17 лв. 
32.50 
лв. 

Цена на MB извън пакета 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 0.00 лв. 

• Пакети GPRS 25. GPRS 100. GPRS 300 и GPRS 1000 могат да се активират на карти с активни гласови 
услуги       

• След изчерпването на МВ на максимално достижима скорост, остатъкът от месечното потребление 

ще бъде със скорост 128 kbps 

• GoWeb Unlimited се предлагат само със СИМ карти за пренос на данни 

• Първата месечна такса се определя пропорционално от дните, оставащи до края на отчетния период 

• МВ на максимална скорост се предоставят в пълен размер още от първия месец, независимо от 
дните оставащи до края на отчетния период 

• МВ на максимална скорост не се прехвърлят през следващия отчетен период 

• Гореописаните пакети работят само през APN globul  

• GPRS пакетите включват входящ и изходящ трафик за предаване на данни и WAP/Интернет в 
мегабайти /МВ/. като се закръглява с точност до 1 килобайт – КВ 

• Всички цени са без  ДДС 

 

Мобилен Интернет (Data Sim) картата Ви дава свободата да осъществявате 

непрекъснат трансфер на данни между Вашите офиси и офисите на Вашите парнъори, 

по всяко време и на всяко място, независимо дали сте в мрежата на GLOBUL или сте в 

роуминг.  

 

                 
 

        Huawei E1780             Huawei E1820                   USB ZTE 626 
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Индивидуални пакети за мобилен достъп до Интернет - срочни  
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ЗА ДАННИ /СРОЧНИ/ 

GLOBUL GOWEB UNLIMITED  

  50 100 200 500 1000 

Включени MB/ на месец неограничени 

Включени MB на максимално достижима скорост/ 
на месец 

50 MB 100 MB 200 MB 500 MB 1000 MB 

Месечен абонамент /срочен пакет/ без ДДС 3,75 BGN 5,42 BGN 7,92 BGN 9,17 BGN 10,42 BGN 

 

• Неизразходваните MB на максимална достижима скорост от даден месец не се прехвърлят за 
ползване в следващ  

• Допълнителните пакети GoWeb Unlimited работят само през APN globul  

• След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада 

до 128 kbps. GLOBUL си запазва правото да въведе допълнително ограничение по отношение на 
скоростта, в случай, че бъде надвишено разумното потребление, като за такова се приема 
потребление превишаващо с 30 (или повече) % включените МB на максимално достижима скорост. 
В тези случаи ще бъдете уведомени предварително с кратко текстово съобщение (SMS).  

• Минималното първоначално таксуване е 5 KB, а интервалът на последващо таксуване е 1KB 

• Допълнителните пакети за данни GoWeb Unlimited не са достъпни за потребители, ползващи 
абонаментни програми с включени в програмата MB трафик за пренос на данни. 

• Възможно е активирането само на един пакет за данни GoWeb Unlimited (срочен или безсрочен), 
като в случай, че имате вече активен друг пакет за данни се прилагат следните условия: 

• При активиране на срочен пакет GoWeb Unlimited, всички други безсрочни и активни към момента 

пакети за данни ще бъдат автоматично деактивирани.  

• Ако вече използвате срочен допълнителен пакет за данни GoWeb Unlimited, то активирането на 

безсрочен пакет няма да бъде възможно, преди деактивирането на срочния пакет.  

• Ако вече използвате срочен допълнителен пакет за данни GoWeb Unlimited, то можете да активирате 
нов срочен пакет, но с по-висок месечен абонамент.  

• Ако вече използвате безсрочен пакет за данни GoWeb Unlimited, то можете да активирате нов 

безсрочен, но с по-висок месечен абонамент или произволен срочен пакет 

• Срочността за срочните пакети GoWebUnlimited е до изтичане на задължителния срок на договора за 

мобилния номер, към който се активира пакета. 

• Активирането на срочен пакет за данни не е възможно за мобилни номера, ако задължителния срок 

на договорът за мобилни услуги е изтекъл към момента на активация. 

• Активирането на срочен пакет за данни чрез SMS, през интернет портала MyGLOBUL и 
мобилния портал MyGLOBUL не е възможно в последния месец от задължителния срок на договора 
за мобилни услуги. В този случай активирането на срочен пакет за данни може да бъде направено 
само в магазин от търговската мрежа на GLOBUL. 

• При деактивиране на срочен пакет преди изтичане на неговата срочност, се дължат неустойки в 

размер на оставащите, месечни абонаменти за съответния срочен пакет GoWebUnlimited.  

• След изтичане на срочността на пакета, същия се разглежда като безсрочен и може да бъде 
деактивиран с подаване на Заявление по образец в търговската мрежа на GLOBUL 

• Безсрочни пакети могат да се деактивират по всяко време с подаване на заявление по образец.  
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Офертата е валидна при подновяване на договора за нов срок от 24 месеца! 
 
 
Офертата е валидна до 31.01.2013 г. 
 
гр. София, 
09.01.2013 

С Уважение, 
Николай Николов, 
Ръководител Екип – Специални Оферти 
 
Космо България Мобайл ЕАД – GLOBUL 


