
 

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

 

 

 

3 FOR FREE WORLD 

 
Описание: 
 За всеки 3 минути  в разговор – още 3 безплатно! 

 

С 3 FOR FREE WORLD на всеки 3 минути в разговор (входящ или изходящ към 

България) от държавите в цял свят получаваш още 3 минути напълно безплатно. 

За да сте още по-близо до приятелите си, ползвате много безплатни минути за 

разговори. 

 

Абонирайте се: 

 

    През моят А1 

    с безплатен SMS* с текст “OK” на кратък номер 1797 

    чрез автоматичното меню на *88 

    в магазин на А1 

 

* Изпращането на СМС към тези кратки номера е безплатно от България, от 

роуминг се таксува според роуминг тарифния план. 
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Цени: 

На всеки 3 минути изходящо повикване към България или входящо повикване (в 

рамките на един разговор) в държавите в цял свят получавате още 3 минути 

напълно безплатно. 

3 FOR FREE WORLD 

Минута изходящо 

повикване  

към България и входящо 

повикване  

(на всеки три минути в 

разговор - 3 безплатни) 

Изходящо 

повикване 

до всички 

останали 

държави 

SMS 
Цена на 

MB 

Зона 1 0,39 лв. 6,99 лв. 
0,39 

лв. 
0,99 лв. 

Зона 2 – 

Препоръчителни мрежи 
1,99 лв. 6,99 лв. 

0,59 

лв. 

14,90 

лв. 

Зона 3 - Препоръчителни 

мрежи 
3,99 лв. 6,99 лв. 

0,79 

лв. 

16,90 

лв. 

Зона 2 – 

Непрепоръчителни 

мрежи 

2,79 лв. 6,99 лв. 
0,89 

лв. 

17,90 

лв. 

Зона 3 – 

Непрепоръчителни 

мрежи 

4,99 лв. 6,99 лв. 
0,99 

лв. 

19,90 

лв. 

 

Условия: 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 Начин на таксуване на гласовите повиквания – на 60 секунди. 

 Начин на таксуване на мобилния интернет – на 100 KB. 

 Безплатните минути са валидни за разговори (входящи и изходящи към 

България) в държавите в цял свят, като на всеки 3 минути в разговор 

получавате 3 безплатни. Например, ако сте в Австрия и водите разговор до 

България от 7 минути, то следва да заплатите само 4 минути – плащате 
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първите 3, следващите 3 са безплатни, след което заплащате още 1 

минута. 

 Провеждането на видеоразговори (изходящи и входящи) се таксува по 

цената на гласова телефония, умножена по две. 

 При изходящо обаждане от AT&T САЩ и корабната мрежа AT&T Bermuda, 

таксуването започва в момента на осъществяване на връзката, при 

положение, че от момента на получаване на сигнал „Свободно“ са изминали 

не повече от 30 секунди. В противен случай, таксуването започва след 30-

та секунда от получаване на сигнал „Свободно“. В случай на нереализирана 

връзка, таксуването започва от 30-та секунда от получаване на сигнал 

„Свободно“. 

 При изходящо или входящо обаждане в следните мрежи таксуването 

започва от иницииране на повикването (вкл. сигнал „Свободно”): Claro 

Аржентина, Telefonica Аржентина, всички мрежи в Канада, Comcel Колумбия, 

Claro Коста Рика, MTN Нигерия, Claro Пуерто Рико, Claro Уругвай и T-Mobile 

САЩ. 

 При изходящо обаждане от следните мрежи таксуването започва от 

иницииране на повикването (вкл. сигнал „Свободно”): Belize Telemedia Белиз, 

Claro Гватемала, Telcel Мексико, Claro Панама и MTN Свазиленд. 

 Повикванията, осъществени от и приети в корабни мрежи се таксуват по 

цените на зона 3, независимо от местоположението на плавателния съд. 

 Повикванията осъществени от и приети в сателитни и самолетни мрежи 

се тарифират по цените на зона 3. 

 


