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Правила за участие в кампанията  
„Тествай първата истинска 5G мрежа в България” 

 

1. Период на кампанията (“Кампанията”)  

Условията на Кампанията са в сила от 20.11.2020 г. и за свързани с възможността А1 да 

тества мрежа и съоръжения в честоти, предназначени за 5G. Кампанията ще продължи до 

изричното й прекратяване от А1, за което компанията ще уведоми клиентите по подходящ 

начин. 

2. Организатор на Кампанията 

„А1 България” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление - 1309 София, ул. 

”Кукуш” №1 („A1 България” или „Организаторът”)  

3. Териториален обхват на кампанията 

Кампанията се провежда на територията на Република България в рамките на местата с 

тестово покритие на 5G мрежа на оператора. Повече информация за покритието можете 

да откриете тук www.a1.bg/5G 

4. Участници в Кампанията 

4.1. Участници в Кампанията, могат да бъдат дееспособни физически лица, юридически лица 

или еднолични търговци, които в Периода на Кампанията: 

4.1.1. са абонати със сключен писмен договор за мобилна услуга, предоставяна от А1 

България и не са абонати на bob; 

4.1.2. са заявили участие с изпращане на кратко текстово съобщение с произволен текст на 

кратък номер 1555; 

4.1.3 са получили потвърдително кратко текстово съобщение от А1 България; 

4.1.4. разполагат с крайно устройство, което позволява свързване с 5G мрежата на А1 

България; 

4.1.5. разполага с 4G СИМ карта от А1. 

https://media.a1.bg/newsite2018/legal/pdf/rules_pay_bill_online_and_get_500MB.pdf
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4.2. Организаторът има право да не допусне до участие или да изключи от участие в 

Кампанията: 

 

4.2.1. заявител/участник, чието крайно устройство не разполага с техническа възможност 

за свързване с 5G мрежата на А1, за което А1 България прави проверка, след получаване на 

заявката за участие в Кампанията. Повече информация за устройствата, които 

позволяват свързване с 5G мрежата на А1, можете да откриете тук www.a1.bg/5G; 

 

4.2.2. заявител/участник, който не може да бъде обслужен поради технически ограничения 

на 5G мрежата и съоръженията в нея; 

 

4.2.3. участник, който с действие или бездействие застрашава функционирането на 5G 

мрежата; 

 

4.2.4. участник, който уронва доброто име и/или авторитета на Организатора и/или 

подкопава доверието в тестваните технология и мрежа. 

 

 

5. Предмет на Кампанията 

 

Кампанията позволява на участниците да тестват възможностите за достъп до 

интернет чрез 5G мрежа, изградена от А1 България, с цел да бъдат установени 

техническите възможности на мрежата и да се подпомогне изграждането ѝ.  

6. Механизъм за участие в Кампанията 

6.1. Клиент на А1 България, който отговаря на условията на Кампанията по т.4, изпраща 

безплатно кратко текстово съобщение с произволен текст към кратък номер 1555. 

6.2. А1 България прави проверка на възможността крайното устройство на клиента да се 

свърже с 5G мрежата. 

6.3. Ако проверката по т. 6.2. покаже, че устройството може да работи в 5G мрежата, А1 

България активира възможността за тестване в срок до 24 часа от получаване на 

краткото текстово съобщение, с което клиентът заявява участие в Кампанията. 

6.4. Клиентът получава потвърдително съобщение за активация от А1. 

6.5. Клиентът може да тества мрежата за срока на Кампанията. 

7. Допълнителни разпоредби 

http://www.a1.bg/5G
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7.1. Допълнителна информация във връзка с Кампанията може да бъде получена, както на 

сайта www.a1.bg/5G, така и на телефонен номер *88 или 088 123.  

7.2. А1 България има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила. 

Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет 

страницата www.a1.bg.  

7.3. А1 България има право по всяко време да прекрати Кампанията, като публикува 

информация за това на сайта www.a1.bg . 

Настоящите Правила влизат в сила от 20.11.2020 г.  

 

http://www.a1.bg/
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