
 

Параметри на A1 Класик М и S 

 

 

Условия  

 Всички цени са с ДДС. 

 Тарифните планове важат за физически и юридически лица при сключване на 

договор за срок от 12 или 24 месеца за план А1 Класик М и срок от 12 месеца за 

план А1 Класик S. 

 Неизползваните минути не се прехвърлят за следващия таксуващ период. 

 Първоначалният период на таксуване е 30 секунди, след което отчитането е на 

всяка секунда. 

 Националните минути изходящи гласови повиквания, не включват изходящи 

разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други 

специализирани услуги (включително към 131, *88 и други номера от типа 

"звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера за 

предплатената услуга A1 4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP 

повиквания, като минутите за А1 Класик М не включват разговори към номера 

от обхват 0700. Ако за тези разговори не е предвидена друга цена, се прилагат 

цените посочени в таблицата с условия за тарифните планове. 

 Минутите в тарифен план A1 Класик S включват и разговори към номера от 

обхват 0700. 

А1 Класик М A1 Класик S 

∞ 
Неограничени минути към 1 любим номер 

∞ 
Неограничени минути към 1 любим номер 

300 
Национални минути 

200 
Национални минути, включително и към 

номера от обхват 0700 

0.34 лв. 
Цена на минута към всички национални 

мрежи 

0.34 лв. 
Цена на минута към всички национални 

мрежи 
0.14 лв. 

Цена на SMS към мобилни мрежи в страната  
0.14 лв. 

Цена на SMS към мобилни мрежи в страната 
0.60 лв. 

Цена на МВ мобилен интернет 
0.60 лв. 

Цена на МВ мобилен интернет 
0.14 лв. 

Цена на SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 
0.14 лв. 

Цена на SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ 

0.40 лв. 
Цена на SMS към мрежи в държави извън 

ЕС/ЕИЗ 

0. 40 лв. 
Цена на SMS към мрежи в държави  извън 

ЕС/ЕИЗ 

30,88 лв./мес. 20,56 лв./мес. 



 Услугата “Любим номер” включва неограничени минути за изходящи разговори 

към един мобилен номер от мрежата на A1. Операторът има право да спре 

достъпа на Абоната до мрежата и при недобросъвестно потребление, което 

води или може да доведе до затрудняване на осъществяване на повиквания от 

страна на останалите потребители на мрежите на Оператора. 

 Кратки номера, номера за услуги с добавена стойност, номера с формат 098 

8XХХХХХ, номера на тарифен план с марка „bob”, както и номера за други 

специализирани услуги не могат да се включват като номера от услугата 

“Любим номер”. 

 Включените минути към всички мрежи в страната се изчерпват отделно от 

включените минути в услугата „Любим номер". 

 Нови абонати на тарифните планове A1 Класик S и A1 Класик M не заплащат 

инсталационна такса. 

 Метод на таксуване за трафик за данни: на 1 КВ. Минималната сума на сесия, 

която се начислява при тарифиране на трафика на данни, е 0,01 лв. 

 Отчитането на трафик на данни в роуминг е спрямо избрания от абоната 

основен роуминг тарифен план.  

 Всички останали услуги се тарифират съгласно действащия ценоразпис на А1. 

 Месечната абонаментна такса се предплаща ежемесечно в пълния й размер.  

 При закупуване на устройство се сключва срочен договор за 24 месеца. 

 За повече информация: *88 и в магазините на A1. 
 

 


