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НОВИ СПОРТНИ КАНАЛИ ОТ A1 - MAX SPORT  

Валидна от: 14.01.2017 г. - 31.07.2018г. 

Описание: 

Промени 

26.07.2017г. 
Спират се всички self - service опции за деактивация на пакет MAX 

Sport Edge+ 

04.07.2017 г. 
Премахва се опцията за деактивация на спортния пакет (на цена 

от 1,99 лв. с ДДС) от IVR. 

01.07.2017 г. 
Автоматичното връщане на сметки при прекратяване на спортен 

пакет се прекратява. 

От 01.04.2017 

A1 стартира  

Нови допълнителни пакети и ТВ оферти с включени спортни 

канали. 

На 01.03.2017 

г. стартират  

Останалите два спортни канала - MAX Sport 2 и EDGEsport + 

подарък канал за кулинарни фенове (Food Network) 

От 01.03.2017 

г. до 

31.03.2017 г. 

Пакет MAX Sport Edge+ (валиден само за текущи абонати на 

телевизия от A1, сключили Договор до 31.03.2017 г.). Пакетът е 

валиден и при Софт Миграция и Преподписване. Повече 

информация, можете да видите в "Цени". 

 

Същност: 

От 14.01.2017 A1 навлиза на пазара на медийно съдържание - освен Full 

telco доставчик, A1 ще стане и медийна компания. 

От тази дата стартираме предлагане на свой собствен спортен канал – 

MAX Sport 1. Каналът ще включва разнообразно спортно съдържание – 

тенис, бойни спортове, баскетбол, футбол, волейбол, хокей, и т.н. Ще 

бъде изцяло локализиран на български език, излъчващ ексклузивно 

съдържание, което няма да бъде достъпно по друг канал.  

Търговски канали: Всички търговски канали 

Сегмент: Частни и бизнес клиенти, които използват частни пакети за 

телевизия 

Предимства на услуга: 

· Над 20 различни групи спорт 

· 24 часа/7 дни в седмицата спортно съдържание 

· 18 000 часа ексклузивно съдържание 

· Съдържание, изцяло на български език 

· Канали с HD качество  

· Нови за българската аудитория премиум спортове /UFC, Nascar Sprint 

Cup, др./ 

· Включен достъп до спортното съдържание в A1 NOW 

 



 

„А1 България“ ЕАД ул. Кукуш 1 София 1309, България www.a1.bg 
 

Цени: 

1. MAX Sport 1 се излъчва от 14.01.2017 г. за настоящи абонати на 

телевизия от A1 безплатно до 31.03.2017 г., а от 01.03.2017 г. бяха 

добавени още два спортни канала MAX Sport 2 и EDGEsport + подарък Food 

Network (канал за кулинарни фенове). Всички 4 канала се излъчват 

безплатно до края на месец март. 

2. След 31.03.2017 г. ползването на четирите канала за тези абонати 

продължава срещу 1,99 лв./мес. с пакет MAX Sport Edge+. 

3. Цената от 1,99 лв./мес. за четирите канала е валидна само за текущи 

абонати на телевизия от A1, сключили Договор до 31.03.2017 г. За 

абонати, заявили тези канали след 01.04.2017 г. цената без срочен 

ангажимент ще бъде 5,99 лв./мес. 

4. От 01.04.2017 г. спортните канали са включени във всички ТВ оферти 

5. Канал MAX Sport 1 се предлага безплатно /без крайна дата/ във A1 NOW 

Mini 

6. Канали MAX Sport 1, MAX Sport 2, EDGESport се предлагат безплатно /без 

крайна дата/ в A1 NOW Standard и A1 NOW Max. 

*За служители на компанията каналите ще бъдат безплатни и след 

01.04.2017 г. 

II. Допълнителни пакети: 

1. Допълнителен пакет MAX Sport Edge+ (валиден само за текущи 

абонати на телевизия от A1, сключили Договор до 31.03.2017 г.): 

Max Sport Edge+ 
Включени спорт 

групи 
Цени 

 MAX Sport 1, 

MAX Sport 2, 

ЕDGESport + 

подарък 

Food Network 

тенис 
бойни 

спортове 

 с безсрочен абонамент – 

1,99 лв. с ДДС/мес.(след 

31.03.2017 г)  

 без абонамент – безплатно 

(до 31.03.2017) 

футбол волейбол 

моторни 

спортове 
голф 

баскетбол 
хокей 

атлетика 
други 

2. Запазване на MAX Sport Edge+ при Софт миграция и Преподписване: 
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При Софт миграция и Преподписване клиентът може да запази MAX Sport 

Edge+ пакета на условията, на които го е ползвал (безплатен или срещу 

1,99 лв на мес.):  

· Спортните пакети 61768 (Безплатен пакет MAX Sport Edge+) и 61769 

(1,99 лв. с ДДС за MAX Sport Edge+) се прехвърлят автоматично в новата 

заявка; 

· Включения по подразбиране спортен AddOn в новия пакет се премахва 

автоматично до 2 часа след завършване на заявката; 

· Разписва се приложението за съответния MAX Sport Edge+ пакет. 

 

3. От 01.04.2017 г. A1 стартира нови допълнителни пакети с включени 

спортни канали: 

MAX Sport 
Включени спорт 

групи 
Цени 

 Включва 

канал MAX 

Sport 1 

тенис 

 с 2-год. абонамент – 1,99 

лв. с ДДС/мес. 

 без абонамент – 3,99 лв. с 

ДДС/мес 

футбол 

моторни спортове 

баскетбол 

други 

MAX Sport Edge 
Включени спорт 

групи 
Цени 

 MAX Sport 1, 

MAX Sport 2 и 

EDGESport 

тенис 
бойни 

спортове 

 с 2-год. абонамент – 2,99 

лв. с ДДС/мес. 

 без абонамент – 5,99 лв. с 

ДДС/мес. 

футбол волейбол 

моторни 

спорове 
голф 

баскетбол 
хокей 

атлетика 
други 

 


