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Екстри за мобилен 

интернет за смартфон, 

таблет и лаптоп 

Месечна такса 

с 2-годишен 

абонамент 

Обем за пренос 

на данни в 

роуминг в 

ЕС/ЕИЗ по 

национални 

цени (2-год. 

абонамент) 

Месечна такса 

без 

дългосрочен 

абонамент 

Обем за пренос 

на данни в 

роуминг в 

ЕС/ЕИЗ по 

национални 

цени (без 

дългосрочен 

абоманет) 

Кратък SMS 

номер за 

активация на 

безсрочни 

екстри 

(месечни без 

абонамент и 

еднократни) 

5 000 MB с  

 

7,99 лв. 1596 MB 9,99 лв. 2052 MB - 

3 000 MB 5,99 лв. 1140 MB 7,99 лв. 1596 MB 1216 

1 000 MB 3,99 лв. 912 MB 5,99 лв. 1140 MB 1219 

500 MB - - 2,99 лв. 684 MB 1229 

5000 MB - еднократни - - 9,99 лв.i 2052 MB 1227 

3000 MB - еднократни - - 7,99 лв.i 1596 MB 1226 

1000 MB - еднократни - - 5,99 лв.i 1140 MB 1225 

500 MB - еднократни - - 2,99 лв.i 684 MB 1224 

200 MB - еднократни - - 1,90 лв.i 456 MB - 

100 MB - еднократни - - 1,00 лв.i 228 MB 1223 

Екстра 100 MB за 1,00 лв. - 

Еднократна (до 5 бр. за 

месечен период на 

фактуриране) i  

- - 1,00 лв. 228 MB - 

Екстра 100 MB за 1,00 лв. - 

Подновяваща (до 5 бр. за 

месечен период на 

фактуриране)i  

- - 1,00 лв. 228 MB 1228 
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Условия:  

 

Общо за всички Екстри: 

 Всички цени са с ДДС. 

 Посочените Екстри съдържат трафик на данни за мобилен интернет на максимална скорост. 

 След изчерпване на включения в дадена Екстра трафик за мобилен интернет на максимална скорост, 

скоростта се променя до 64Kbps. 

 Включеното в една Екстра потребление, което не е използвано през даден месечен период на 

фактуриране, не се прехвърля за следващия такъв период. 

 Екстрите без дългосрочен абонамент могат да се деактивират по всяко време от действието на 

съответния абонамент, към който се добавят, без да се дължи неустойка 

 За допълнителни въпроси: *88 и в магазините на А1 България. 

Екстри без дългосрочен абонамент:: 

 Еднократни екстри 100МВ, 200 МВ, 500МВ, 1000МВ, 3000МВ и 5000МВ; Екстри 100 MB за 1,00 лв. (до 5 

бр.) – Еднократна и Подновяваща; и Екстри 1000 МВ, 3000 МВ и 5000 МВ с HBO GO са Екстри, които не 

са обвързани с дългосрочен абонамент. Тези Екстри могат да се активират към всеки от 

предлаганите или ползвани тарифни планове за мобилни услуги. 

 Абонаментът за Екстри 100МВ, 200 МВ, 500МВ, 1000МВ, 3000МВ и 5000МВ е еднократен и важи в 

рамките на един месечен период на фактуриране. Таксите за еднократни екстри се начисляват в 

пълен размер във фактурата, която се издава в края на месечния период на фактуриране, през който 

е била използвана. 

 Екстра 100 MB за 1,00 лв. (до 5 бр.) – Еднократна - прилага се еднократно в рамките на един месечен 

период на фактуриране. Екстра 100 MB за 1,00 лв. (до 5 бр.) – Подновяваща - подновява се 

автоматично за всеки следващ месечен период на фактуриране, освен ако не бъде деактивирана. 

Таксите на двете Екстри (Еднократна и Подновяваща) се начисляват в пълен размер във фактурата, 

която се издава в края на таксуващия период, през който е била използвана Екстрата.. 

 Абонаментът за Екстрите 500 MB, 1000 МВ, 3000 МВ и 5000 МВ с HBO GO се подновява автоматично 

за всеки следващ месечен период на фактуриране, освен ако съответната Екстра не бъде 

деактивирана. Първата и последната месечни абонаментни такси, които се дължат са в пълен 

размер, независимо за какъв период се ползват Екстрите. 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. 

 За част от Екстрите без дългосрочен договор е наличен кратък номер за SMS активация. 

Активацията се извършва чрез изпращане на SMS с текст START на съответния номер, за което се 

получава потвърдително съобщение. Възможна е и деактивация с изпращане на SMS с текст STOP на 

същия номер. Изпращането на SMS-и към посочените кратки номера е валидно и безплатно само за А1 

клиенти на абонаментни планове. 

Екстри с 2-годишен абонамент: 
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o Екстрите 1000 МВ, 3000 МВ и 5000 МВ с HBO GO могат да се активират със стандартни 

условия и абонамент за 2 години (24 месеца) към всеки от предлаганите и ползвани тарифни 

планове за мобилни услуги. 

o След изтичане на всеки месечен период на фактуриране същите се подновяват автоматично 

за всеки следващ месечен период на фактуриране, докато не бъдат деактивирани. 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. 

Допълнителна информация за Екстра 5000 МВ с HBO GO: 

 Екстрата предоставя достъп до филмовата услуга HBO GO, без допълнително заплащане. Услугата се 

използва след безплатна регистрация с мобилен номер на www.hbogo.bg или през Мобилното 

приложение HBO GO. При регистрацията Абонатът приема условията на ползване на Доставчика. 

 Услугата HBO GO е налична до 24 часа след активацията на Екстрата. 

 При активирането на Екстра от този тип абонаментът за основния тарифен план (към който се 

добавя Екстрата) се удължава за 2 години (24 месеца). 

 Информация, кои уеб браузъри поддържат услугата ТУК 

 Трафикът на мобилен интернет, реализиран при ползването на услугата HBO GO, изразходва от 

потреблението включено в Екстрата. 

Екстра Viber: 

 Екстра Viber може да бъде активирана само от дееспособни физически лица (частни клиенти), които 

имат абонамент за тарифен план за гласови услуги с включен пакет за мобилен интернет. 

 Абонаментът за тази Екстра не е обвързан с дългосрочен абонамент, като може да бъде активирана 

еднократно в рамките на един месечен период на фактуриране. 

 След изтичане на всеки месечен период на фактуриране Екстрата се подновява автоматично за 

всеки следващ месечен период на фактуриране, докато не бъдат 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. 

Специфични изисквания: 

 Допълнителните пакети (Екстри) не могат да бъдат активирани на потребители на предплатени 

услуги, на абонати - юридически лица, на абонаментни планове LoopUp2you и LoopUp2you+, както и на 

всички планове с марката bob; 

 

 

https://helpcenter.hbogo.eu/bg/ustroystva-i-platformi

