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ПРИЛОЖЕНИЕ към уведомление за изменение на Договор за електронни съобщителни услугиа –
Условия на тарифeн план за мобилна услуга A1 ONE 6 (Без срок)
1. ЦЕНИ (В ЛЕВА, С ДДС) И ПАРАМЕТРИ на (основен) тарифен план:
Елементи на тарифния план:
A1 ONE 6
Месечна абонаментна такса (МАТ)
5,99
Включени минути изходящи разговори към всички
стандартни
50
национални мрежи
промоционални*
50
Минути изходящи гласови повиквания към 5 номера от ''Семейство и приятели'' (''СиП'')
Без ограничение
Включен мобилен интернет на макс. скорост в МВ за
стандартен
50
България и ЕС
промоционален*
50
Включен мобилен интернет като количество МВ
за България
Без ограничение
в роуминг в ЕС без надценка в MB
1140
Облачно пространство за съхранение на данни
100 GB
Цена на минута изходящ разговор към всички национални мрежи
0,35
Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната
0,25
Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ
0,14
Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ
0,40
*Промоционалните минути към нац. мрежи и МВ на макс. скорост се прилагат само в рамките на 2 години (24 месеца), след
което се прилагат съответните стандартни условия. Промоционалните минути и МВ се добавят към стандартните.
2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 2.1. Минутите изходящи гласови повиквания, които са включени в МАТ, не включват изходящи
разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към
131, *88 и други номера от типа "звезда", Musicall, A1+, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от диапазон
0700, към номера за услугата А1 Предплатен пакет 4Kids, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. Ако за тези
разговори не е предвидена друга цена, се прилагат цените посочени по-горе в таблицата. 2.2. Неизразходваните минути,
включени в МАТ на тарифния план, не се прехвърлят за следващ месечен период на фактуриране. 2.3. Облачно пространство:
Предоставя 100 GB облачно пространство за съхранение на данни чрез платформата disk.bg. Посоченият обем е предназначен
за съхранение и споделяне на всякакъв вид данни, без значение от типа или размера им (снимки, видеа, музика, работни
документи и файлове и др.). Платформата disk.bg е достъпна чрез мобилно приложение за устройства (таблет и смарт телефон)
с операционни системи Android и iOS и през десктоп (лаптоп или компютър) за операционна система Windows 7, 8 и 10 както и
за Mac OSX 10.7+, 64 bit. Доставчик на платформата и услугите през нея е: "ХЕМИМОНД" АД, ЕИК: 121901351, с адрес на
управление: гр. София, бул. Цариградско шосе 7-ми км, БИЦ ИЗОТ, бл. 1. За да се ползва услугата и включения обем от 100
GB облачно пространство, е необходима първоначална регистрация на www.disk.bg. Услугата е достъпна както на територията
на България, така и в роуминг. Потреблението на мобилен интернет, което Абонатът реализира при ползване на облачното
пространство, изразходва от трафика на данни за мобилен интернет, включен в тарифния план на Абоната. 2.4. При
прекратяване на отношенията между A1 България и доставчика на платформата disk.bg A1 България уведомява Абоната за това
чрез SMS и Абонатът може да продължи да ползва услугата при действащите условия на доставчика. 2.5. Размерът на първата
и последната МАТ, които се дължат за непълен месечен период на фактуриране, е пропорционален на този период.
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ АКТИВИРАТ С ОСНОВНИЯ ТАРИФЕН ПЛАН
3.1. Цена (в лева, с ДДС) и параметри за Допълнителен пакет (Екстра) за мобилен интернет на макс. скорост
Месечна абонаментна такса (МАТ)
За 1 бр. Екстра
1,00
Общо за 5 бр. Екстри
5,00
Включено месечно потребление - мобилен интернет на макс. скорост в мрежата на А1 100 МВ
Включен мобилен интернет като количество МВ в роуминг в ЕС без надценка в MB
228 MB
3.1.1. Екстрата представлява определен обем потребление на електронна съобщителна услуга (в случая - трафик на данни за
мобилен интернет), което се добавя към избрания от Абоната тарифен план/пакет за мобилни услуги и се ползва в рамките на
едномесечен период на фактуриране (таксуващ период) срещу определена МАТ. 3.1.2. МАТ за Екстрата се заплаща в пълен
размер и се включва във фактурата, която се издава в края на периода на използване на Екстрата за всички услуги,
предоставени чрез номера, на който е активирана. 3.1.3. След изразходване на включените в една Екстра 100 МВ, тя се
подновява автоматично до 5 пъти в рамките на един месечен период на фактуриране. След изразходване на 5те Екстри, които
могат да бъдат използвани в рамките на един месечен период: (а) трафикът на данни не се заплаща, ако основният тарифен
план/пакет, към който се ползва Екстрата, има включен трафик на данни за мобилен интернет на макс. скорост; или (б)
трафикът на данни за мобилен интернет се таксува съгласно условията на основния тарифен план/пакет, към който е
активирана, ако този основен тарифен план/пакет няма включен трафик на данни за мобилен интернет на макс. скорост. 3.1.4.
Екстрата се подновява автоматично за всеки следващ период на фактуриране, освен ако не бъде деактивирана съгласно
посочения по-долу ред. 3.1.5. Включеното в Екстрата месечно потребление на мобилен интернет се добавя към включеното в
основния тарифен план/пакет месечното потребление на мобилен интернет, след неговото изразходване. 3.1.6. Първо се
изразходва потреблението, включено в МАТ за основния тарифен план, след което се изразходва съответното потребление,
включено
Екстрата. и приятели (''СиП'')
3.2.
Услугав Семейство

3.2.1. Услугата ''СиП'' дава възможност на Абоната да избере до 5 броя номера на други потребители на мрежата на ''A1
България'' ЕАД и да провежда изходящи разговори към тези номера без ограничение и без да заплаща допълнителна цена за
тях. Операторът има право да ограничи изходящите разговори към избраните номера с оглед гарантиране на разумно
потребление от страна на Абоната, при публично известни условия, обявени на интернет страницата на Оператора като
ограничението влиза в сила от датата на обявяване на ограничението. 3.2.2. Номер от услугата '' СиП'' може да е номер от
номерационния капацитет, предоставен на ''A1 България'' ЕАД с разрешение на регулаторния държавен орган на Република
България. Кратки номера, номера за услуги с добавена стойност, номера с формат 098 8XХХХХХ, номера на тарифен план с
марка ''bob'', както и номера за други специализирани услуги не могат да се включват като номера от услугата ''СиП''. 3.2.3.
Номера за СиП могат да бъдат добавени или променяни в магазин на А1, през мобилното приложение Моят А1, на страницата
www.a1.bg, с обаждане на *88. 3.2.4. Абонатът има право да променя всеки номер от услугата '' СиП'' веднъж месечно. Първите
5 въвеждания на номера е безплатно, след което се заплаща цена за промяна на номер от услугата ''СиП'' в размер на 0,60 лв. с
ДДС.
3.3. Използавне с MyKi:
3.3.1. Избраният тарифен план може да се активира към интерактивен часовник MyKi, информация за който е публикувана на
www.a1.bg. В случай че интерактивният часовник MyKi и SIM картата се ползва в роуминг, цената на реализирания трафик в
роуминг се заплаща съобразно роуминг тарифния план на Абоната.
4. УСЛОВИЯ, ВАЛИДНИ ЗА ОСНОВНИЯ ТАРИФЕН ПЛАН И ЕКСТРАТА
4.1. Посоченият за основния тарифен плав и Екстрата обем за мобилен интернет в роуминг при Национален план за роуминг е
изчислен на база унифицирана формула, посочена в ценоразписа, представляващ неразделна част от настоящото приложение. .
Размерът се променя при промяна на параметрите във формулата, вкл. при промяна на регулираната максимална цена на едро от
страна на ЕК. Абонатът получава по подходящ начин информация за актуалния размер. Надценката е равна на регулираната
максимална цена на едро, определена от ЕК, а именно - цена на МВ в лв. с ДДС: от 01.01 - 31.12.2019 г. - 0,0105 лв. 4.2. След
изразходване на включения в основния тарифен план и Екстрата трафик за мобилен интернет на макс. скорост, скоростта на
връзката се намалява до 64 Kbps. A1 може да въведе допълнително ограничение на скоростта, ако бъде надвишено разумното
потребление, като за такова се приема потребление превишаващо с 30 или повече % включените МB на максимално достижима
скорост. 4.3. Трафикът, реализиран след изразходване на включения трафик на данни за мобилен интернет на макс. скорост, не се
заплаща. 4.4. Ако включеното в основния тарифен план и Екстрата потребление не бъде използвано в рамките на текущия месечен
таксуващ период, правото на ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ месечен таксуващ
период. Ако за основния тарифен план е предвидена макс. скорост за download, тя се прилага и за Екстрата. 4.5. За ползване на
мобилен интернет е необходимо на съответния номер да е активирана GPRS услуга, както и да са изпълнени всички останали
изисквания за ползване на услуги през 4G мрежа, които са публикувани на http://www.a1.bg/4G. 4.6. Принцип на тарифиране: (а) за
гласови повиквания - на всеки 60 секунди, които са неделими; и (б) за пренос на данни - на всеки 1 KB (1MB = 1024KB). 4.7.
Преносът на данни и факс през CSD се таксува, съгласно цените на тарифния план М-Офис. 4.8. Условията по това приложение
може да се променят по искане на Абоната без заплащане на цена за промяната или обезщетение. За новите условия се подписва
анекс или ново приложение към действащия договор за услуги за съответен Срок на ползване. 4.9. Всички останали услуги, които
не са посочени в това приложение, се таксуват, съгласно действащия ценоразпис на A1 за съответната услуга, публикуван на
www.a1.bg и/или в ценоразписа, представляващ неразделна част от настоящото приложение. 4.10. За услугите по това приложение
се прилагат Общите условия за взаимоотношенията между "A1 България" ЕАД и абонатите и потребителите на обществените
мобилни наземни мрежи на ''A1 България'' ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE (наричани за краткост "ОУ").

5. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, СРОК НА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ: 5.1. Описаните тук условия се
прилагат от датата, посочена в уведомлението, получено от Абоната под формата на кратко текстово
съобщение, за промяна на условията по неговия действащ абонамент за мобилни услуги. 5.2. Считано
от посочената дата, отпадат условията на ползвания до този момент абонаментен план.. Ползването на
услугите по това приложение не е обвързано с определен срок на ползване („Срок на ползване“). 5.3.
Абонаментът за услугите по това приложениеможе да бъде прекратен без неустойка или друго
обезщетение с едномесечно писмено предизвестие, отправено от Абоната или А1. Ползването на
Екстрата по това приложение се прекратява от Абоната чрез подаване на заявка за деактивация в A1
магазин или по друг ред, описан на www.a1.bg, като заявката се изпълнява веднага след получаването
ѝ от Оператора. 5.4. При последващо активиране на Допълнителен пакет (Екстра) със срок на
ползване 12 или 24 месеца, за което се подписва допълнително приложение, срокът на ползване на
услугите по това приложение се променя на 12 или съответно 24 месеца, като се прилага началната и
крайната дата на Екстрата и неустойката за предсрочно прекратяване, описана в допълнението. 5.5.
Договорът за услугите по това приложение (''Договор/ът'') се прекратява и в останалите случаи,
предвидени в ОУ. 5.6. Ако при прекратяване на Договора или в останалите случаи, определени в
Общите условия, което и да е оборудване, предоставено за ползване от Оператора на Абоната бъде
върнато от Абоната в неизправно състояние или не бъде върнато, Операторът има право да получи от
6.
ДРУГИ:
A1 има право
да променя
МАТ веднъж
годишно (но съгласно
не по-рано
от 3 месецаценоразпис
от датата на
Абоната
обезщетение
в размер
на стойността
на оборудването,
действащия
на
влизане
в сила на Договора по отношение на Услугите в това приложение), като я индексира с
Оператора.
обявения от НСИ средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година
(Средногодишни ИПЦ, предходната година = 100), ако същият е равен или по-голям от 1%.
Индексираната МАТ е основа за извършване на индексация през следваща година. Информация за
индексираната такса се включва в първата месечна фактура на Абоната след извършване на
инсирането.

