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Условия на кампанията „Плати сметката си в А1 магазин с A1 Wallet или с физическа 
карта A1 Wallet и вземи бонус пакет по избор” 
 

Организатор: 

 Организатор на кампанията „Плати сметката си в А1 магазин с A1 Wallet или с физическа 

карта A1 Wallet и вземи бонус пакет по избор“ („Кампанията“) е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 

131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш”№ 1 („A1 ” или 

„Организаторът”). 

 Партньор на А1 при предоставяне на услуги от приложението А1 Wallet е „Пейнетикс“ АД, гр. 

София, бул. „Джеймс Баучер” № 76А, партер, с ЕИК 131574695 - дружество за електронни пари, 

което притежава лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари 

(„Пейнетикс“). А1 е представител на Пейнетикс. 

Период и канали за участие: 

 Периодът, в който потребителите на А1 Wallet могат да участват в Кампанията, като 

извършат при условията посочени по-долу  плащане на POS терминал в А1 магазин чрез 

приложението A1 Wallet или с физическата платежна карта A1 Wallet, издадена от 

Пейнетикс, и активират еднократен допълнителен бонус пакет („Бонус пакет“) по свой 

избор е 01.08.2020 г. до 31.08.2020г. (“Период на участие”). 

 Кампанията се провежда в магазините на А1 на територията на България. Списък на 

магазините и техните адреси има тук. 

 

Бонус пакети: 

 Бонус пакетът представлява еднократен допълнителен пакет с включен определен обем 

потребление на електронни съобщителни услуги, който може да бъде активиран към 

тарифния план на абонат по договор за услуги с А1 в съответствие с Условията на 

Кампанията. 

 Бонус пакетите са: 

Описание Валидност 

1000 MB на максимална скорост   14 дни 

600 национални минути  14 дни 

ТВ пакет Diema Xtra за абонати на интерактивна и кабелна 

телевизия (за абонати на сателитна телевизия ТВ пакетът 

включва Diema Sport и Diema sport 2) 

30дни 

A1 Xplore TV GO Standard с 60+ канала   30 дни 

 

 

Условия на Бонус пакетите: 

https://www.a1.bg/nameri-a1-magazin
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 1000 MB на максимална скорост - пакетът включва мобилен интернет на максимална 

скорост и може да бъде използван в рамките на 14 дни от датата на активиране, след което 

се деактивира автоматично. Ако включеното в Бонус пакета потребление, не бъде 

използвано в рамките на срока на валидност, правото за ползването му се погасява, като 

неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. Потреблението, което е включено 

в Бонус пакета се сумира със съответното потребление, включено в тарифния план и общото 

потребление се ползва едновременно в мобилната мрежа на А1. Методът на отчитане на 

трафика на данни за мобилен интернет е според тарифния план на абоната. След 

изразходване на включения в Бонус пакета мобилен интернет на максимална скорост, 

скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps. А1 има право да въведе допълнително 

ограничение по отношение на скоростта, в случай, че бъде надвишено разумното 

потребление, като за такова се приема потребление превишаващо с 30 или повече % 

включените МB на максимално достижима скорост. Бонус пакетът може да се ползва само на 

територията на България и не валиден в роуминг. Бонус пакетът не може да се ползва от 

абонати, които ползват от 100% отстъпка от включените в тарифния им план MB на 

максимална скорост; 

 

 600 национални минути – пакетът включва минути за изходящи разговори към всички 

мобилни и фиксирани мрежи в страната и може да бъде използван в рамките на 14 дни от 

датата на активиране, след което се деактивира aвтоматично. Ако включеното в Бонус 

пакета потребление, не бъде използвано в рамките на срока на валидност, правото за 

ползването му се погасява, като неизразходваната част не се прехвърля за следващ период.  

Бонус пакетът не включва минути за 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, номера за предплатената услуга A1 4Kids, към номера за данни и факс, 

изходящи WAP повиквания. Бонус пакетът е валиден за използване в Роуминг. След 

изчерпването на минутите, включени в него, таксуването е спрямо тарифния план на 

абоната. 

 

 ТВ пакет Diema Xtra – за абонати на интерактивна и кабелна телевизия пакетът включа 

телевизионните програми Diema Sport, Diema Sport 2 и Trace Sport, а за абонати на 

сателитна телевизия ТВ пакетът включва само Diema Sport и Diema Sport 2. Бонус пакетът 

може да бъде използван в рамките на 30 дни от датата на активиране, след което се 

деактивира автоматично. Бонус пакетът не може да се ползва от абонати, които имат 

включен допълнителен пакет Diema Xtra в основния си план за телевизия. 

 

 A1 Xplore TV GO Standard с 60+ канала – пакет от телевизионни канали за мобилна телевизия, 

който може да бъде използван в рамките на 30 дни от датата на активиране, след което 

се деактивира автоматично. Информация за услугата A1 Xplore TV GO, ТВ пакета и 

включените в него телевизионни програми е на лице на страницата на А1 - 

https://a1xploretv.bg. След получаване на потвърдителен SMS, трябва да се направи 

регистрация на https://a1xploretv.bg/register. 

 

https://a1xploretv.bg/register
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Участници: 

 Участници в Кампанията, които имат право да получат еднократно един от 

допълнителните Бонус пакети, могат да бъдат дееспособни физически лица,  

 които към началната дата на Кампанията са потребители на услугата A1 Wallet и/или 

на физическа карта A1 Wallet, и 

 които в Периода за участие са платили в магазин на А1 на POS терминал дължима сума 

по издадена от А1 поне една фактура или сметка за ползвани услуги (без фактури за 

устройства и сметки за неустойки), чрез приложението A1 Wallet или с физическа 

платежна карта A1 Wallet (последната възможност е налице от 03.08.2020 г.). 

 В Кампанията нямат право да участват: 

 потребители на предплатени услуги и абонати по договор за услуги при условията на 

тарифен план Loop Up2you. 

 потребители, които не отговарят на или нарушават изискванията на тези Условия. 

 Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който се 

установи, че е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на 

Организатора, участието в Кампанията и/или да получи Бонус пакет по измамен или друг 

незаконен начин. 

 

Механизъм за участие и активиране на Бонус пакет:  

 Бонус пакет може да бъде активиран както от Участник, който е платил сметка съгласно 

настоящите условия, така и от абонат по действащ договор за мобилна или фиксирана 

(телевизия) услуга с А1, на когото Участникът е предоставил кода за активиране на 

съответния Бонус пакет („Ползвател“). Към датата на получаване и активиране на Бонус 

пакет абонатите на съответната услуга следва да нямат непогасени изискуеми задължения 

към А1, достъпът до услугите, които ползват не трябва да е спрян, в това число и достъпът 

до ползвания от тях мобилен номер или номера, на който се предоставят Бонус пакетите 

следва да е активен. 

 

 След като в рамките на Периода на участие извърши плащане на POS терминал в А1 магазин 

чрез приложението A1 Wallet или с физическа платежна карта A1 Wallet на една или няколко 

фактури/сметки, издадени от А1, съответният Участник ще получи от служител на А1 в 

магазина, в който е извършил плащането, код за активация на един от Бонус пакетите по 

свой избор. Бонус пакетът може да бъде активиран на място от служител на А1, Участникът 

може да го предостави на Ползвател съгласно горната точка или може да го активира сам на 

интернет страницата на А1 Клуб. Активацията се извършва по следния начин: 

 Посещава интернет страницата: https://www.a1.bg/a1club; 

 Избира pop-up „А1 Клуб ваучер“; 

 Въвежда съответния код за активация; 

 Избира бутон „Провери“; 

 Избира бутон „Използвай“; 

https://www.a1.bg/a1club
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 Въвежда номер на услуга, на която Бонус пакетът да бъде активиран; 

 Избира се бутон „Активирай“; 

 Участникът трябва да въведе своя собствен номер на мобилна или фиксирана (телевизия) 

услуга или номер на услуга на Ползвател. Бонус пакетът може да бъде активиран в рамките на 

30 дни от генерирането и получаването на код за активация от Участник.  

 Бонусът се активира до 24 часа след въвеждане на номер на услуга съгласно настоящите 

Условия. 

 Всяко плащане в Периода за участие в Кампанията на една или няколко месечни фактури или 

сметки (с изключение на тези, в които са начислени суми за устройство или неустойки) дава 

право на един Бонус пакет. Независимо от броя на платените фактури в Периода на 

Кампанията,  за едно плащане се предоставя един Бонус пакет.  

 Максималният брой Бонус пакети, които един Участник може да получи, съответно да 

предостави на Ползвател в рамките срока на Кампанията е 10 (десет). Всеки един Бонус 

пакет от съответния тип може бъде активиран за един номер на услуга еднократно за срока 

му на валидност. 

 

Допълнителни разпоредби: 

 Допълнителна информация във връзка с Кампанията може да бъде получена, както на 

интернет страниците:  https://www.a1.bg/otgovornost-obshti-uslovia-i-pravila и https://www.a1.bg/a1-

wallet, така и на телефонен номер *88 или 088 123.  

 Преди да получи или активира Бонус пакет, Участникът или Ползвателят следва да се запознае  

с настоящите условия, налични на посочените интернет страници. С активирането на Бонус 

пакет се счита, че Участникът/Ползвателят приема настоящите условия. 

 А1 има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия. Измененията и 

допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страниците: 

https://www.a1.bg/otgovornost-obshti-uslovia-i-pravila и https://www.a1.bg/a1-wallet .  

А1 има право по всяко време да прекрати Кампанията, като публикува информация за това на 

интернет страниците: https://www.a1.bg/otgovornost-obshti-uslovia-i-pravila https://www.a1.bg/a1-

wallet . 

 

Настоящите Условия влизат в сила от 01.08.2020 г.  
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