А1 PACK2GO
ОПИСАНИЕ :
Комбинирайте безплатните минути, SMS-и и MB-ти!
Вземете А1 PACK2GO - атрактивни комбинирани пакети с включени минути, SMSи и MB-ти. Изберете между три разновидности на пакета, за да говорите,
изпращате кратки съобщения или да сърфираш във всички мрежи на Европейския
съюз, Лихтенщайн, Исландия, Норвегия и в АТ&Т САЩ.
Абонирай се:





през Моят А1
с безплатен SMS* на кратък номер
o 17901 за А1 PACK2GO S (с текст “OK”)
o 17902 за А1 PACK2GO M (с текст “OK”)
o 17903 за А1 PACK2GO L (с текст “1” за едномесечен пакет или с текст
„2“ за месечен абонамент)
в магазин на А1

Деактивация:


Пакетът А1 PACK2GO L с месечен абонамент е активен до момента на
деактивация. За да деактивирате, изпратете SMS с текст STOP на 17903
или посети 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:
Цена на
пакета
А1 PACK2GO S 7,90 лв.
А1 PACK2GO M 29 лв.
А1 PACK2GO L 49 лв.
Пакети

Включени минути в
пакета
30
120
240

Включени SMS в Включени МВ в
пакета
пакета
30
30
120
120
240
240

Всички цени са с ДДС.

УСЛОВИЯ:














Всички цени са с ДДС.
Зона на валидност: всички мрежи на ЕС, Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и
AT&T САЩ
Начин на таксуване на гласовите повиквания – на 60 секунди.
Начин на таксуване за мобилен интернет – на 100 KB.
Пакетите включват входящи повиквания в изброените страни и мрежи,
както и изходящи обаждания към ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и
САЩ.
Пакетите А1 PACK2GO могат да се активират с всички роуминг тарифни
планове.
Във всички останали случаи таксуването е според роуминг тарифния план
на абоната.
Пакетите А1 PACK2GO S и М са валидни един месец от активация на пакета
и не се активират автоматично за следващ период.
А1 PACK2GO L може да се активира като едномесечен (с валидност от 30
дни от датата на активация) или като абонамент (до момента на
деактивация се начислява месечна такса).
Повикванията до номера с добавена стойност не са включени в пакетите.
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Цената на MMS се определя от зоната, в която се намира абонатът.
Тарифира се трафикът, който е генериран при изпращането и
получаването на MMS в роуминг за всеки започнат интервал.
Потреблението над включените в пакета минути (входящи и изходящи),
SMS и МВ също се таксува, в зависимост от роуминг тарифния план.
При изходящо обаждане от AT&T САЩ, 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 също
от 30-та секунда от получаване на сигнал „Свободно“.
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