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ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА А1 XPLORE MUSIC 

A1 Xplore Music е услуга, която предоставя на офлайн и онлайн достъп и 
възможност за ползване на музикално съдържание на различни крайни 
устройства (персонален компютър, таблет или мобилен телефон – 
смартфон) посредством интернет портала A1 Xplore Music на адрес: 
www.xploremusic.net/bg и/или мобилното приложение Xplore Music. 
Предлаганото музикално съдържание включва над 30 милиона песни, към 
които всяка седмица се добавят най-новите световни и български 
хитове и албуми. A1 Xplore Music включва богато разнообразие от 
български и балкански песни и предлага достъп и до над 90 000 световни 
и български радиостанции. Услугата се предоставя на месечна база 
съгласно действащите Правила за ползване на услугата A1 Xplore Music от 
потребители на „А1 България” ЕАД, публикувани на 
www.xploremusic.net/bg. 
 

Цена на услугата 

Стандартно предлагане 

1. Месечна такса: 9.77 лв. с ДДС на месец.  30 дни безплатен период 

2. Валидно за: Абонати по договор за А1 услуги (частни и бизнес) и 

потребители на предплатени А1 услуги 

3. Мобилен трафик на данни: Трафикът на данни, който се реализира 

при ползване на услугата изразходва от включения в тарифния 

план на абоната трафик на данни или от допълнителните пакети, 

които използва към тарифния си план. При потребители на 

предплатена А1 услуга сумата на реализирания трафик се 

приспада от баланса на предплатената карта на всеки 30 дни. 

4. Екстра “Xplore Unlimited” с цена 1.99 лв 

5. Активация и деактивация на екстра Xplore unlimited: 

 С SMS на кратък номер 1215 с текст OK; 

 През Моят А1. 

 

При закупуване на Xplore unlimited: 

 При активиране на екстра Xplore unlimited, трафикът за 

изтегляне и стриймване на музикално съдържание не се таксува 

или изразходва от включените данни в тарифния план на абоната. 

Тази Екстра не се прилага за потребителите на предплатени 

карти. 

 При намалението на скоростта на основният пакет данни, 

включени в тарифата на абоната се намалява и скоростта на 

Xplore unlimited 

http://www.xploremusic.net/bg
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 Xplore unlimited не важи за трафика на данни, който се реализира 

при браузинг в апликацията и слушане на „Радио“ (радио 

стрийминг).  

 Трафикът към всички външни препратки/линкове към други 

сайтове (препратки към социални мрежи или други подобни) се 

тарифира съгласно стандартните условия на тарифния план на 

съответния потребител. 

 Екстрата се активира и е валидна за периода на фактуриране. 

Може да бъде деактивирана по всяко време съгласно реда за 

деактивиране на екстра Xplore Unlimited.  

 Деактивирането на услугата Xplore Music не води автоматично до 

деактивиране на Екстрата Xplore Unlimited. Същата се 

деактивира от абоната по начините, описани тук. 

 След изтичане на всеки месечен период на фактуриране Екстрата 

се подновява автоматично за всеки следващ месечен период на 

фактуриране, докато не бъде деактивирана. При деактивация не 

се дължи неустойка. Размерът на първата и последната месечна 

абонаментна такса, които се дължат за непълен месечен 

таксуващ период, е пропорционален на този период. Първата 

месечна абонаментна такса се фактурира заедно с месечната 

абонаментна такса, дължима за следващия пълен месечен период 

на фактуриране. Останалите месечни абонаментни такси се 

предплащат ежемесечно. 

 

ПРОМОЦИОНАЛНО  предлагане 

01 - 30.11.2019 

Промоционално предлагане на услугата  

Тарифен план Промоциона
лен период 

Цена след 
безплатния 

период  
(Opt-out) 

Xplore unlimited* 
(дейта екстра, 

валидна за 
промоционалния 
период) 

Цена след 
безплатн

ия период  
(Opt-in) 

Предложение
то е валидно 

до 

Всички тарифи 3 месеца 
безплатно 

9.77 3 месеца 
безплатно 

1.99 30.11.2019 

 

 След изтичане на промоционалния период, абонатът следва да си 

деактивира услугата (на *88, в А1 магазин, на сайта на услугата 

www.xploremusic.net/bg -> Моят профил -> редактирай -> абонамент 

-> откажи абонамента) 

 В рамките на промоционалния период услугата дейта адд-он Xplore 

Unlimited  се предоставя при всека регистрация. След 

промоционалния период услугата се деактивира автоматично. 

http://www.xploremusic.net/bg
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Клиентът следва да я активира допълнително с такса 1.99 лв. с ДДС 

за месец. 

 За клиентите на А1 Предплатен пакет – няма промоционални 

условия за периода. 

 

 


