
 
 

Ценоразпис на услугата ChitChat 

 

Първоначална сума за активиране на услугата ChitChat 29,99 лв. 

Първоначално включено потребление   
Неограничени национални минути 

4 000 МВ 

Месечна сума  за автоматично зареждане  29,99 лв.  

Автоматично заредено потребление 
Неограничени национални минути 

4 000 МВ 

Валидност на Първоначално включено 

потребление/Автоматично заредено потребление 
1 месец от датата на активация 

Цена изход. разговор към всички национални мрежи  0,40 лв. 

Цена изход. SMS към всички национални и 

международни мрежи извън ЕС/ЕИЗ 
0,25 лв. 

Цена на МВ 0,30 лв.  

Цена изход. SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ  0,14 лв. 

Цена изход. разговор към Зона ЕС/ЕИЗ - мобилни и 

фиксирани мрежи в европейски държави от ЕС/ЕИЗ 
0,445 лв. 

Цени за международни разговори  

Цена изход. разговор към  Зона I - Съседни страни 2,88 лв.  

Цена изход. разговор към Зона II - Европа 2,60 лв. 

Цена изход. разговор към Зона III 5,76 лв. 

Цена изход. разговор към Зона IV 12,00 лв.  

Други цени и такси 

Детайлна разпечатка за потребители на услугата 

ChitChat 
9,90 лв. 

 

 Включените минути изходящи разговори не се отнасят за изходящи разговори към кратки номера, номера за 

услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги към номера от диапазон 0700, към номера за 

данни и факс, изходящи WAP повиквания.  



 Отчитане на национален трафик: (а) за разговори – на всеки 60 сек., които са неделими, (б) за мобилен 

интернет – на всеки 20 КВ  

 Операторът има право да спре достъпа на Абоната до мрежата при нетипичен трафик по смисъла на Общите 

условия 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.  

 Цените за международни разговори са според съответните зони и цените на международни разговори за 

услугата ChitChat, публикувани на a1.bg. 

 За информация относно други цени и такси: Тук  

 Всички цени са в лв. с ДДС 

 

 

Роуминг  

  ChitChat може да се използва само в мрежата на А1 България. 

 

Валидност 

Валидност на Първоначално включено 

потребление/Автоматично заредено потребление 
1 месец от датата на активация 

Валидност на сумата при зареждане на картата със сума 

по избор на клиента 
90 дни  от датата на зареждане 

Валидност на карта ChitChat 
396 дни от активиране на картата и от 

датата на всяко зареждане 

 

Условия за зареждане на ChitChat 

Потребителят може онлайн, да зареди своята ChitChat карта със сума по избор от 10,00лв. до 99,00лв., за да ползва 

допълнителни услуги (като SMS, международни разговори, обаждания към 0700, услуги с добавена стойност и т.н.). 

За да зареди ChitChat, Потребителят преминава през следните стъпки: 

 Влез в Моят А1 или на https://www.a1.bg/chitchat  

 Избери опцията „Зареди ChitChat” 

 Въведи избраната от теб сума  

 Сумата ще бъде изтеглена от твоята банкова карта  

 

Допълнителни пакети  

 

 Потребителят може онлайн да активира един или няколко от следните допълнителни пакети за мобилен 

интернет според неговите нужди: 

 

Еднократна сума за Допълнителен пакет 

МВ 

15,98 лв. 

 
24,98 лв. 

Включено потребление 5 000 МВ 10 000 МВ 

Валидност 
30 дни от датата на 

активация 

30 дни от датата на 

активация 

 

 Потребителят може да активира Допълнителен пакет през мобилното приложение Моят А1 или портала Моят 

А1 на страницата на А1 (www.a1.bg) 

 Сумата за избрания пакет ще бъде изтеглена от банковата карта, въведена от Потребителя 

https://www.a1.bg/tseni-za-mezhdunarodni-razgovori#postpaid
https://www.a1.bg/spravki-tseni-i-taksi
https://www.a1.bg/chitchat
http://www.a1.bg/


 


