Промоционални условия за Интернет пакет А1 Нет 50
План
Download
Upload
Промо цена
Цена след изтичане на промо периода
Промо период

А1 Нет 50
50 Mbps
30 Mbps
6,19 лв.
8,26 лв.
24 месеца

Условия:


Цените са с ДДС.



Срок на промоционалното предложение: 01.03.2022 г. – 01.04.2022 г.



Промоционалните месечни цени са валидни за нови абонати, тоест абонати, които нямат действащ
абонамент за услугата на съответния адрес.



Промоционалната месечна такса се прилага през първите 24 месечни периода на фактуриране при
сключване на нов 2-годишен абонамент, след което се прилага стандартната месечна такса.



Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 14,99 лв.



Посочените скорости на upload са валидни за GPON /LAN мрежа. Upload скорост в DOCSIS мрежа за
всички посочени пакети е до 21 Mbps



Посочените скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата на А1 България ЕАД.
Минимални изисквания за достигане на посочените скорости е свързване посредством кабел на
клиентските устройства и оборудването за предоставяне на услугата.



Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугата се предоставя при наличие на техническа
възможност.



Услугата Домашен интернет предоставя неограничен интернет трафик в мрежата на А1 България ЕАД.



Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 при наличие на техническа възможност и
срещу такса от 19.99 лв.



Услугата се предоставя при наличие на техническа възможност.



Месечната такса включва цена за ползване на необходимото оборудване в случаите, когато
технологичното решение на мрежата изисква устройство (модем) за ползване на услугата. Wi-Fi рутер
се предоставя безплатно за срока на ползване на нови абонати на фиксирани услуги, тоест абонати,
които нямат действащ абонамент за услугата на съответния адрес. Допълнителни оборудване, пакети и
услуги се заплащат съгласно действащите за тях цени. При прекратяване на абонамента
предоставеното за ползване оборудване подлежи на връщане в пълна изправност, в противен случай
се заплаща според действащия ценоразпис на А1.



При липса на техническа възможност не се предоставя повече от един IP адрес



За информация - магазините на А1 и на номер 088123.



Информация за крайните устройства, необходими за ползване на услугата фиксиран достъп до
интернет: при предоставяне на услуги за достъп до интернет в определено местоположение и поконкретно при оптика до дома (FTTH) и достъп до интернет чрез кабелна мрежа (CaTV), при крайния
потребител се инсталира определено оборудване, което е част от мрежата. Детайлна информация за
техническите характеристики, включително интерфейсите на тези типове оборудване са достъпни на
http://help.a1.bg/helpstart.html. Крайните потребители имат възможност да свързват към описаното
оборудване от мрежата на оператора всякакъв тип крайни устройства, когато те съответстват на
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите.
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