
   

„А1 България“ ЕАД ул. Кукуш 1 София 1309, България www.a1.bg 

 

 

 

Опция за Допълнителен бонус пакет за мобилен интернет на макс. скорост при установен технически 

проблем с фиксирана интернет услуга. 

Допълнителен бонус пакет    

Включен мобилен интернет  

на макс. скорост (БГ) 
50 000 MB 

Месечна цена  0,00 

Срок на валидност 7 дни 

 

Условия на прилагане: 

 Всички цени са с включен ДДС. 

 Посочените условия на тарифен план А1 Surf XXS специален са валидни от 01.06.2020г. при сключване 

на нов 2-годишен абонамент. 

 Тарифен план А1 Surf XXS специален се прилага при условие, че Абонатът е физическо лице и има 

абонамент за фиксирана интернет услуга от А1, като включва опция за Допълнителен бонус пакет 

за мобилен интернет на макс. скорост с цел осигуряване на резервна интернет свързаност, в случай 

на технически проблем с фиксираната интернет услуга.  

 Възможността за активиране на Допълнителен бонус пакет за мобилен интернет на макс. скорост 

за осигуряване на резервна свързаност може да се ползва от Абоната в рамките на 2-годишния срок 

на абонамента за А1 Surf XXS, след което тази възможност отпада. 

 Допълнителен бонус пакет с 50 000 МB може да се активира само към тарифния план A1 Surf XXS и при 

следните условия, които трябва да са налице едновременно:  

a) Абонатът е установил технически проблем, който възпрепятства ползването на фиксирана 

интернет услуга по договор между този Абонат и А1 България; 

б) Абонатът е уведомил А1 за проблема чрез Центъра за обслужване на клиенти на телефон: +359 88 

123, или чрез *88 - с Код за сигурност и е заявил желание за ползване на доп. бонус пакет;  

в) екип на А1 е потвърдил наличието на съществуващ техническия проблем. 

Допълнителен бонус пакет е валиден 7 дни от датата на активацията му, след което отпада 

автоматично и неизразходваното количество не се прехвърля за следващ период. В рамките на един 

7-дневен период Абонатът има право да ползва само един активен Допълнителен бонус пакет. 

 Включените МВ на макс. скорост от Допълнителен бонус пакет се добавят към МВ от основния 

тарифен план и се ползват заедно. 

 След изчерпване на общото количество МВ на макс. скорост, скоростта се ограничава до 64Kbps. 

 Неизразходваният трафик не се прехвърля за следващия месечен период на фактуриране. 

 Метод на отчитане на трафика за пренос на данни - на всеки 100 КВ (1MB = 1024KB). 1 MB се равнява 

на 1024 KB, 1 GB се равнява на 1024 MB. 

 Tарифен план A1 Surf XXS специален се предлага заедно с определен вид крайно устройство (USB 

модем), вида и цената на крайното устройство се посочва в съответната фактура и/или договор за 

лизинг/ изплащане. 

 Неустойка за предсрочно прекратяване на абонаментен на мобилен интернет включва оставащите 

стандартни месечни цени без ДДС до изтичане на срока на абонамента, но не повече от три такива 

(за физически лица), както и част от стойността на отстъпките от абонаментните планове и от 

пазарните цени на крайните устройства, съответстваща на оставащия срок на абонамента. 

 Услугата „международен роуминг“ не е достъпна с тарифен план A1 Surф XSS Специален. 

 Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на A1 България. Виж условията 

тук. 

 
 

А1 Surf       XXS специален 

Включен мобилен интернет  

на макс. скорост (БГ) 
200 MB 

Месечна цена 2,99 

https://www.a1.bg/spravki-tseni-i-taksi

