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Промоционални условия за двойни пакети 

интернет и телевизия 

 

 

Условия : 

 Срок на промоционалното предложение: 01.02.2020 – 31.03.2020 г 

 Месечните цени при комбинация с друга услуга се предлагат при сключване на нов 2-

годишен абонамент за пакети: Премиум 200, Разширен Xtra 100, Разширен + 100, 

Разширен 75, Стандартен 50 и Смарт 25, при комбинация с нов и/или съществуващ 

абонамент за мобилна гласова услуга, и/или мобилен интернет. Промоционалните 

месечни цени се прилагат през първите 24 месеца при сключване на 2-годишен 

абонамент. След изтичане нa 2-годишния срок на абонамента се прилагат 

стандартните условия на избрания пакет и доп. пакет/и. 

 Промоционалните месечни такси се формират по следния начин: за пакет Премиум 200 

- промоционалните цени на основния пакет и доп. пакет MAX Sport Plus с 2-год. 

абонамент : Премиум 200 - 46,74 лв. ; за пакети Разширен Xtra, Разширен +, Разширен 

75, Стандартен 50 съответно: Разширен Xtra 100 -35,69 лв.; Разширен + 100 -33,99 лв.; 

План Разширен 75 Разширен +100 Разширен Xtra 100 

Download 75 Mbps 100 Mbps 100 Mbps 

Брой канали с 

пакет MAX SD (и 

MAX HD в 

Разширен) 

185+ 185+ 185+ 

Брой HD канали 45+ 45+ 45+ 

Включени доп. 

пакети 

MAX Sport Plus 

MAX SD 

MAX HD 

MAX Sport Plus 

MAX SD 

MAX HD 

HBO 

MAX Sport Plus 

MAX SD 

MAX HD 

Diema Xtra 

Стандартна цена 39,96 51,96 53,96 

Промо цена 29,78 39,98 41,86 

Промо период 24 месеца 24  месеца 24  месеца 
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Разширен 75 – 23,79 лв.; Стандартен 50 - 20,39 лв.,доп. пакет MAX Sport Plus с 2-год. 

абонамент – 5,99 лв. и доп. пакет MAX SD на промоционална цена от 1 лв. за 24 месеца 

с 2-год. абонамент за Стандартен 50 и 0 лв. за 24 месеца с 2-год. абонамент за 

Разширен Xtra 100, Разширен + 100 и Разширен 75.+ и Разширен. 

 Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9, 99 лв. 

 Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на A1 при наличие на техническа 

възможност и срещу такса от 19.99 лв. 

 Само при сключване през онлайн магазин на А1 на нов 2-годишен абонамент за тарифни 

планове A1 смарт 25, А1стандартен 50, А1 разширен 75, A1 разширен +100, А1 

разширен Xtra 100, A1 Premium 200 абонатът получава външна батерия (вж. тук). 

Предложението се прилага от 01.04.2020г. до 30.04.2020г. или изчерпване на 

количествата, като от него могат да се възползват както нови, така и 

съществуващи абонати. 

 Всички посочени цени са в лева и с ДДС. Услугите се предоставят при наличие на 

техническа възможност. 

 Месечната такса включва цена за ползване на необходимото оборудване - 1 ТВ 

приемник със съответното оборудване към него и ползване на достъп до 

телевизионните програми, включени в избрания ТВ пакет, Wi-Fi рутер и/или модем. Wi-

Fi рутер / HD оборудване се предоставя на нови абонати на фиксирани услуги – за нов 

абонат се счита нов клиент на нов адрес –т.е адрес, на който в момента не се ползва 

услугата. Допълнителното оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно 

действащите за тях цени 

 Клиентът може да се абонира за до 3 допълнителни ТВ приемници за ползване на 2-ри, 

3-ти и 4-ти телевизор, без обвързване срещу допълнителна месечна такса 5,99 лв. за 

всеки допълнителен ТВ приемник. Клиент може да се абонира за допълнителен ТВ 

приемник срещу месечна такса 2,99 лв. за всеки допълнителен ТВ приемник при 2-

годишен срок на ползване на основната услуга A1 ТВ 

 ТВ пакетите, за които клиентът се е абонирал на първи (основен) телевизор се 

ползват и на допълнителните телевизори само срещу таксата за допълнителен ТВ 

приемник за всеки от тях. Допълнителните ТВ приемници се активират само на 

адреса, на който се ползва основният ТВ приемник. 

 Към пакети Смарт 25 и Стандартен 50 може да бъде активиран допълнителен пакет 

(екстра) за увеличаване на download скоростта на текущия пакет. Екстрата 

предоставя допълнителни 25 Mbps download скорост. Месечната такса на екстра 25 

Mbps e 1,99 лв. и се предоставя с нов 2-годишен абонамент. 

 Посочените интернет скорости са негарантирани и са максимално достижимите в 

мрежата на A1 България. 

 Услугата Домашен Интернет предоставя неограничен интернет трафик в мрежата 

на A1 България. 

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

 Интерактивни функции се предлагат единствено при предоставяне на цифрова 

телевизия чрез IPTV технология (интерактивна телевизия) 
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 За  информация -  магазините на A1 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 по-конкретно 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. 

 

 


