
  

Условия за получаване на бонус 30 000 МВ на 
максимална скорост 

  

Всеки абонат (физическо лице) закупил смартфон Samsung Galaxy S20 FE в пакет с нов 2-
годишен абонамент за мобилна услуга от „А1 България“ ЕАД („А1“ или „Операторът“), в 
периода 22.10.-30.11.2020г., получава бонус 30 000 МВ на максимална скорост за всеки 
месечен период на фактуриране в рамките на период от 3 месечни периода на фактуриране. 
1. Бонусът за мобилен интернет се активира автоматично на мобилния номер, към който е 

закупен Samsung Galaxy S20 FE, до 48 часа след покупката. Не се изискват допълнителни 
действия от страна на Абоната. 

2. След като активацията на бонус 30 000 МВ на максимална скорост бъде извършена, 
Абоната получава SMS потвърждаващ активацията. 

3. Бонус МВ-те са валидни за 3 последователни месечни периода на фактуриране. 
4. След изтичане на срока на ползване от 3 месеца пакетът отпада автоматично, след 

което започват да се прилагат условията по тарифния план, при ползване на мобилен 
интернет. 

5. След отпадане на бонуса Абоната получава уведомителен SMS. 
6. Включените в бонуса 30 000 МВ на максимална скорост се добавят към трафика за 

мобилен интернет, който е включен в тарифния план на Абоната, като общото 
потребление се ползва едновременно в мобилната мрежа на А1 при следните ограничения:   

6.1. трафикът от бонуса не може да се преотстъпва за ползване от друг номер;   
6.2. трафикът от бонуса се подновява на всеки месечен период на фактурирана, като 

неизразходваният трафик не се прехвърля за следващия месец; и   
6.3. трафикът от бонуса не е валиден за ползване на мобилен интернет в роуминг.   

7. След изразходване на включения в бонуса трафик за мобилен интернет на максимална 
скорост, скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps, като може да бъде въведено 
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. 

8. Всяка покупка на Samsung Galaxy S20 FE в пакет с нов 2-годишен абонамент за мобилна 
услуга от Оператора, дава право на един бонус за мобилен интернет на максимална 
скорост за номера/SIM картата, към който е закупено устройството. 

9. Настоящите Условия се прилагат от 22.10.2020 г. до 30.11.2020г. 
10.  А1 има право да допълва или изменя настоящите Правила, както и да прекратява 

тяхното действие по всяко време, като съответните промени или прекратяване влизат 
в сила от датата на публикуването им на интернет страницата www.a1.bg. 

Допълнителна информация може да бъде получена както на сайта www.a1.bg, така и на 
телефонен номер 088 123 или *88. 

Настоящите Условия се прилагат от 22.10.2020 г. до 30.11.2020г. 
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