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Условия на кампанията “ Първи клиент в 
новозахранена сграда“ 

 

Организатор на кампанията „Първи клиент в новозахранена сграда“ 
(„Кампанията“): 

 Организатор е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 

1309 София, ул. „Кукуш”№ 1 („A1 ” или „Организаторът”).

 
Цел, Период и Място на провеждане на Кампанията: 
 

 Кампанията има за цел популяризирането на новоизградена мрежа на 

А1. 

 Периодът, в който Участниците могат да се възползват Предложението 

е 19.02.2021 – 19.05.2021 г.

 Кампанията се провежда на територията на България чрез канала на продажби от 

тип „от врата на врата“, в който търговски представител на А1 следва да отправи 

оферта за фиксирани услуги, предлагани от А1 на потенциални клиенти, във 

следните населени места:



кв. Виница (гр. Варна), с. Лозен (София), гр. Харманли, гр. Благоевград, гр.Враца, 

гр. Любимец, гр.Перник, гр.Севлиево, с.Сенник, с.Градница, гр. Банкя, с.Иваняне, 

гр. Нови Пазар, гр. Кнежа, гр. Бяла (обл. Русе) , с.Горни Богров, с.Челопечене, с. 

Яна, гр. Раднево 

 

Клиенти, които могат да се възползват от Предложението („Участници“): 

 

 Участници в Кампанията, които имат право да се възползват от 

Предложението, следва да бъдат дееспособни физически лица, които в 

Периода на Кампанията:  

- сключат 2-год. договор за фиксирани услуги (оптичен интернет и 

интерактивна телевизия) в Новозахранена сграда. „Новозахранена сгради“ 

за целите на настоящите Условия представляват присъединени към 

оптичната мрежа на А1 в последните 12 месеца многосемейни жилищни 

сгради в някое от Местата на провеждане на Кампанията, в които сгради 

няма съществуващи абонати на фиксирани услуги на А1. 

- Към момента на сключването на договор за фиксирани услуги от 

Учасниците, в Новозахранената сграда следва да няма други 

съществуващи абонати на фиксирани услуги (оптичен интернет и 

интерактивна телевизия) на А1. 

http://www.a1.bg/
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Параметри на промоционалното Предложение: 



 Промоционалното предложение („Предложението“) включва:


-  100% отстъпка от месечната абонаментна такса за първите 12 месечни 
периода на фактуриране от срока на следните 2-год. абонаменти:



Пакет 
А1 ТВ 100+ Нет 

50 
А1 ТВ 170+ Нет 100 А1 ТВ 200+ Нет 300 

Общо канали 100+ 170+ 200+ 

Скорост 50 Mbps 100 Mbps 300 Mbps 

Промо цена за първи клиенти в 
новозахранени сгради за 
първите 12 месеца  

0,00 лв.  0,00 лв. 0,00 лв. 

Промо месечна цена - 2 год. 
абонамент  

16,99 20,99 27,99 

Стандартна цена - 2 год. 
абонамент 

17,99 21,99 28,99 

 
 

 Всички останали доп. услуги , вкл. доп. ТВ пакети и ТВ приемници се заплащат 
спрямо актуалната ценова листа на А1.  

 След изтичане на първите 12 месечни периода на фактуриране се прилагат  
посочените в таблицата стандартни месечни цени за абонаментите, или съответно 
промоционални месечни цени с 1лв. отстъпка, в случай че абонатите заплащат 
месечната си абонаментна такса по един от следните начини:  
 
- мобилното приложение или уеб портала Моят А1, с регистрация;  
- без регистрация през www.a1.bg с банкова карта; 
- през уеб портала Моят А1 (с регистрация)  
- www.а1.bg (без регистрация) с избор на плащане с QR код ползвайки A1 Wallet 
- чрез SMS за издадена фактура 

 
 Операторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се 

установи, че е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на 
Оператора, или да получи Предложението в нарушение на условията, по измамен 
или незаконен начин. 

 Допълнителна информация във връзка с абонаментните планове и допълнителните 
ТВ пакети и/или ТВ приемници може да бъде получена, както на сайта www.a1.bg, 
така и на телефонен номер *88 или 088 123. 

 А1 България има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия, 
както и по всяко време да прекрати Кампанията. Измененията и допълненията 
влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата www.a1.bg . 
 

Настоящите Условия влизат в сила от 19.02.2021 г. 
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