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Условия за ползване на срочни пакети 
 

Допълнителни пакети за: Обем МВ/минути 
Месечна такса с дългосрочен 

абонамент - 24 месеца 

Мобилен интернет - срочен, 24 мес. 3000 MB 
5,99 лв. 

3,00 лв. 

Минути за национални разговори - срочен, 24 мес. 1000 3,99 лв. 

Предлагани до декември 2021 г. 

 

Общо за всички Допълнителни пакети: 

• Всички цени са с ДДС. 

• В случай че тарифният план, към който се активира избраната Екстра, включва 

потребление, идентично с потреблението, включени в избраната Екстра, първо 

се изразходва потреблението, включено в месечната абонаментна такса за 

тарифния план, след което се изразходва съответното потребление, включено 

в Екстрата. Изключение правят Екстри, за които изрично е посочено, че се 

прилагат други условия. 

• Неизползваното потребление не се прехвърля за следващия таксуващ период. 

• След изразходване на потреблението, включено в месечната абонаментна 

такса за дадена Екстра, се прилагат цените на съответната услуга според 

тарифния план. 

• Абонати ползващи допълнителни пакети, на които срокът на ползване е 

изтекъл и са отпаднали, могат да се възползват само от актуалните 

допълнителни пакети, които предлага Оператора. Пакети, чието предлагане е 

прекратено, не могат да бъдат предоставяне след отпадане. 

 

 

Екстри с 2-годишен абонамент: 

• При активирането на екстра от този тип абонамента за основния тарифен 

план се удължава за 24 месеца. 

• Екстрите се подновяват за всеки следващ месечен таксуващ период, докато 

абонатът не ги деактивира. Деактивацията влиза в сила веднага като се 

прилага неустойка за предсрочно прекратяване. 

• 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. 

 

Екстри с включени минути: 

• Посоченото потребление не включва минути за специализирани номера, номера 

с добавена стойност, номера 0700 и тип звезда, номера за данни и WAP 

повиквания. 
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• При Екстра с 150 национални и международни разговори ако в тарифния план, 

към който се активира Екстрата, включва идентично потребление, първо се 

изразходва включено в месечната абонаментна такса за тарифния план, след 

което се изразходва съответното потребление, включено в Екстрата. 

 

Екстри с включен мобилен интернет: 

• След изразходване на трафика на максимална скорост в допълнителния пакет, 

скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps. А1 може да въведе 

допълнително ограничение на скоростта, ако бъде надвишено разумното 

потребление, като за такова се приема потребление превишаващо с 30 или 

повече % включените МB на максимално достижима скорост. Трафикът, 

реализиран след изразходване на включения трафик на данни за мобилен 

интернет на максимална скорост, не се заплаща.   

• За ползване на мобилен интернет е необходимо на съответния номер да е с 

активирана GPRS услуга. 


