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ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО 

КОРПОРАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СИЦ Зрение 
 
 

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЯ 

 

Предлагаме на Вашето внимание програма СИЦ Зрение СЛУЖИТЕЛИ, която ще позволи оптимизиране на 
текущите Ви разходи за мобилни комуникации и ползване на качествени и надежни продукти и услуги.  
 
Таблица № 1  - Такси и тарифи за национални разговори с включени преференциални отстъпки: 
 

Параметър Пакет 1 Пакет 2 Пакет 3 

Месечен абонамент 3.60 лв. 7.20 лв. 13.20 лв. 

Включени минути за разговори към мобилни номера от мрежата на 
ОПЕРАТОРА (на месец) 50 мин. - - 

Включени минути за разговори към национални мобилни и фиксирани 
номера (на месец) 10 мин. 50 мин. 200 мин. 

Включени минути за разговори към номера от Затворената група (на 
месец) Неограничени 

Включени текстови съобщения (SMS) в мрежата на ОПЕРАТОРА (на 
месец) 50 SMS - - 

Включени текстови съобщения (SMS) към национални мобилни и 
фиксирани номера (на месец) - 50 SMS 200 SMS 

Цена за разговори към мобилни номера от мрежата на ОПЕРАТОРА 
след изчерпване на включените минути в пакета (на минута) 0.18 лв. 0.16 лв. 0.14 лв. 

Цена за разговори към други национални мобилни мрежи (на минута) 0.36 лв. 0.32 лв. 0.29 лв. 

Цена за разговори към национални фиксирани мрежи (на минута) 0.24 лв. 0.22 лв. 0.19 лв. 

Цена на SMS в мрежата на ОПЕРАТОРА след изчерпване на 
включените в пакета 0.14 лв. 0.14 лв. 0.14 лв. 

Първоначален кредитен лимит 50 лв. 50 лв. 50 лв. 

 

 Горепосочените такси и тарифи са в лева, с включен ДДС. 
 Първоначално минимално тарифиране – 60 сек.след това отчитането е на секунда 
 Максималният брой нови СИМ карти/номера по тази програма е 2 броя, като общият брой СИМ 
карти/номера, за гласов трафик на един абонат не може да превишава 4 броя. 
 За повиквания в рамките на Затворената група се считат всички изходящи повиквания в групата на 
СИЦ Зрение. 

 
 

С уважение: Явор Йорданов 
Космо България Мобайл ЕАД – GLOBUL 
 
 
Дата: 08.11.2012 г.
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