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A1 Net Wings 
 

Описание: 
 

Сигурна връзка с интернет, докато си извън България, с A1 Net Wings.  

 

Възползвай се от пакет за мобилен интернет в роуминг според индивидуалните 

ти предпочитания. Избери A1 Net Wings 10 или A1 Net Wings 100 - с включени 

съответно 10 и вече 100 МВ мобилен интернет в роуминг.   

 

Абонирай се:  

 През моят A1 

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

o 1795 за A1 Net Wings 10 

o 1794 за A1 Net Wings 100 

 в магазин на A1 

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

роуминг се таксува според роуминг тарифния план. 

 

Деактивация: 

Пакетите A1 Net Wings са активни до момента на деактивация. За да 

деактивираш, изпрати SMS с текст “stop” на 1795 (за A1 Net Wings 10) или на 1794 

(за A1 Net Wings 100) или посети магазин на A1. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.a1.bg/uslugi-roaming
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Цени: 

 

Пакет Цена на пакета Цена на 100 КB в пакета Включени МВ 

A1 Net Wings 10 4,50 лв. 0,04 лв. 10 МВ 

A1 Net Wings 100 29,90 лв. 0,03 лв. 100 МВ 

 

 

Условия: 
 

 Всички цени са с ДДС. 

 Зона на валидност: всички мрежи в държавите от Европейския съюз, 

Норвегия, Лихтенщайн и Исландия, както и в препоръчителните мрежи в 

Турция, Сърбия, Македония и Швейцария. 

 Начин на таксуване – на 100KB. 

 Валидност на пакета: един таксуващ период (пакетът е активен до 

момента на деактивация). 

 Във всички останали мрежи таксуването е според роуминг тарифния план. 

По този начин се таксува и трафикът над включените в пакета МВ преди 

началото на новия таксуващ период, когато се стартира новият пакет. 

 Цената на MMS-ите се определя от мрежата, в която се намира абонатът. 

Таксува се трафикът, който е генериран при изпращането и получаването 

на MMS-а в роуминг, за всеки започнат интервал. 

 


