
Условия на кампанията “Регистрирай се в A1 Wallet, попълни анкета и вземи бонус 
пакет 3 000 MB“  

(редакция в сила от 01.07.2020 г.) 
 

Организатор и партньор  
 Организатор на кампанията “Регистрирай се в A1 Wallet, попълни анкета и вземи 

бонус 3 000 MB“ (Кампанията) са „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище 
и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш”№ 1 („A1 ”)  

 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 обхват 

 Периодът, в който може да бъде реализирано участие в Кампания и да бъде заявен 
бонус пакет съгласно настоящите Условия е от 01.06. до 31.07.2020г. (“Период на 
Кампанията“) 

 Периодите, в които Пакетът може да бъде активиран са както следва: 
- от 01.06. до 31.07.2020 г. - за потребители, които са взели участие в Кампанията 

и за заявили бонус пакет до от 01.06. до 30.06.2020 г. 
- от 01.07 до 31.08.2020 г. - за потребители, които са взели участие в Кампанията 

и за заявили бонус пакет от 1.07.до 31.07.2020 г. 
 Кампанията се провежда на територията на България чрез приложението A1 

Wallet.  
 

Параметри на бонус пакета 

Включен мобилен интернет на максимална скорост 3 000 МВ 

Краен срок за активация на ваучера за 
потребители, участвали до 30.06.2020 г. 

31.07.2020г. 

Краен срок за активация на ваучера за 
потребители, участвали  до 31.07.2020 г. 

31.08.2020г. 

Валидност 30 дни 

Канал за  активация секция А1 клуб 
на сайта на А1  

 
Механизъм за участие 

 Право на бонус пакет от Кампанията („Пакет/ът“) имат дееспособни физически 
лица, които са се регистрирали успешно в A1 Wallet съгласно Общите условия за 
ползване на електронен портфейл A1 Wallet. 

 След успешна регистрация в приложението A1 Wallet, съответният потребител 
получава автоматичен потвърдителен имейл за успешна регистрация. С този 
имейл потребителят получава и линк към анкета за удовлетвореност.  

 Попълването на анкетата дава право на регистрирания потребител на A1 Wallet 
да получи Пакета под формата на код за активация на посочен от него имейл 
адрес. За целта при попълване на анкетата той трябва да посочи имейл адрес, на 
който желае да получи кода за активиране на Пакета. Посоченият в анкетата 
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имейл адрес се предоставя от потребителя единствено за целите на заявяване и 
получаване на Пакета.  

 Код за активиране на Пакета се изпраща от А1 веднъж седмично към всички 
попълнили анкетата.  
Пакетът може да се активира чрез получения код само на мобилен номер, 
предоставен от А1, с изключение на номера по договор за услуги при условията на 
тарифен план Loop, Loop Up2you, номера на предплатени услуги. Не се препоръчва 
Пакетът да се активира на номера, които ползват тарифен план или пакет с 
включени неограничен мобилен интернет на максимална скорост, тъй като след 
изразходване на Пакета, скоростта на връзката пада. 

 Ако потребителят, който има право на бонус пакет, не ползва мобилен номер от 
А1 той може да го отстъпи на избран от него потребител на мобилен номер от 
А1, който отговаря на условията по предходния параграф. 

 
Активация на Пакет и условия на ползване 

 Стъпките за активиране на Пакета са както следва: 
- До една седмица след успешно попълване на анкетата потребителят получава 

имейл, който съдържа код за активиране на Пакета и линк към страницата за 
активация; 

- Потребителят следва да отвори линка за активация на кода, който го води 
директно към секцията А1 Клуб на сайта на А1, където следва да избере „А1 
Клуб ваучер“. 

- Потребителят трябва въведе получения код от имейла в полето „Въведи 
номера на своя А1 Клуб ваучер“, след това да избере бутона „Провери“, а след 
него и  бутона „Използвай“, след това да въведе мобилен номер от мрежата на 
А1, на който да бъде активиран Пакета и да избере бутона „Активирай“; 

 Пакетът се предоставя еднократно, като номера, които са ползвали Пакета 

няма да могат да се възползват повторно от него. 

 Допълнителният пакет се прилага в мобилната мрежа на А1, в т.ч. мрежи по 

стандарт GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) и не е валиден в роуминг. 

 Потреблението (трафик на данни за мобилен интернет на максимална скорост), 

което е включено в Пакета се сумира със съответното потребление, включено в 

основния тарифен план за мобилни услуги и общото потребление се ползва 

едновременно в мобилната мрежа на А1. 

 Пакетът е валиден за ползване в рамките на 30 дни от датата, на която е 

активиран. Ако потреблението, включено в Пакета, не бъде използвано в 

рамките на 30 дни, правото за ползването му се погасява, като 

неизразходваната част не се прехвърля за следващ период. 

 След изразходване на общото количество мобилни данни 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. 
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 Методът на отчитане на трафика на данни за мобилен интернет е според 

тарифния план на абоната или потребителя. 

 Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията потребител, за 

който се установи, че е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин 

системите на А1 или партньора, или да получи Пакета в нарушение на условията, 

по измамен или незаконен начин. 

 Информация във връзка с Пакета може да бъде получена на сайта www.a1.bg. 

Допълнителни разпоредби 

 Информация във връзка с Кампанията се публикува на https://www.a1.bg/a1-wallet. 
 Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите 

Условия. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването 
им на интернет страницата https://www.a1.bg/a1-wallet .  

 Организаторът имат право по всяко време да прекрати Кампанията, като 
публикуват информация за това на сайта https://www.a1.bg/a1-wallet. 

 Предоставените за целите на Кампанията данни се обработват съгласно 
Политиката за защита на личните данни на А1 https://www.a1.bg/zashtita-lichni-
danni и Политиката за защита на личните данни на Пейнетикс 
https://media.a1.bg/private/pdf/Privacy-Policy-A1Wallet.html. 

 
Настоящите Условия влизат в сила от 01.06.2020 г. Настоящата редакция включва 

изменения и допълнения в сила от 01.07.2020 г. 
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