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Безплатен интернет трафик към e-prosveta.bg 

Условия на кампанията “В час у вас“ 

 

 
Организатор на кампанията „В час у вас“ („Кампанията“): 

 Организатор е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 

1309 София, ул. „Кукуш”№ 1 („A1 ” или „Организаторът”), с партньорството на 

„ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията с ЕИК 131106522, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. 

„Земеделска“ № 2, ДДС номер BG131106522. 

Цел 

 Кампанията има за цел да подкрепи абонатите на А1 и техните деца, които учат 

онлайн, за да получат качествено образование, дори по време на Пандемичната 

обстановка. С оглед на посочената цел А1 ще стимулира електронното образование 

в България, като осигури безплатен трафик към образователната платформа e-

prosveta.bg, за клиенти на А1 на мобилна услуга. 

Период 

 Периодът на кампанията е в рамките на 18.11. – 31.12.2020 г. 

 Кампанията се провежда на територията на България чрез образователната онлайн 

платформа e-prosveta.bg, чието съдържание е създадено по учебните програми на 

Министерството на образованието и науката, и е подходящо за учещите по 

учебниците от всички издателства. 

 

Условия  

 Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, 

които са абонати по действащ договор за мобилни услуги с А1,  потребители на 

предплатени услуги на А1, потребители на услуги с марката bob, които имат включен, 

като част от мобилните си услуги обем мобилен интернет на максимална скорост, 

както и ползватели на Net Box.  

 Участниците в Кампанията ще могат да се възползват от безплатен трафик при 

ползване на платформата e-prosveta.bg. Това означава, че интернет потреблението 

към платформата e-prosveta.bg няма да черпи от мобилния интернет на макс. 

скорост, включен в тарифния план/ предплатен пакет. Същото важи и при ползване 

на интернет през услугата Net Box. 

 Трафикът към всички външни препратки/линкове към други сайтове (препратки към 

социални мрежи или други подобни) се тарифира съгласно стандартните условия на 

тарифния план на съответния потребител. 

 За клиенти на абонаментен план и bob: След изразходване на общото количество 

мобилни данни на максимална скорост, скоростта на връзката се намалява до 64 Kbps.  
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 Методът на отчитане на трафика на данни за мобилен интернет е според тарифния 

план на абоната. 

 За клиенти на предплатена услуга: След изчерпването на всички МВ-ти в 

предплатената карта, се премината към таксуване на МВ, според тарифния план на 

клиента на предплатена услуга. 

 А1 България 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. 

 Операторът 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 

Оператора, или да получи Пакета в нарушение на условията, по измамен или незаконен 

начин. 

 Допълнителна информация може да бъде получена, както на сайта www.a1.bg, така и 

на телефонен номер *88 или 088 123.  

 А1 България има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия, както 

и по всяко време да прекрати Кампанията. Измененията и допълненията влизат в сила 

от датата на публикуването им на интернет страницата www.a1.bg .  

 

 

Настоящите Условия влизат в сила от 18.11.2020 г.  
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