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Екстри за национални разговори 

 

Условия: 

 Всички цени са с ДДС. 

 Промоционалните условия за Екстрите за национални минути се предлагат до 30.05.2018г. 

 Екстрите се предлагат с 2-годишен абонамент. След изтичане на посочения срок се прилага 

стандартната месечна абонаментна такса. 

 При активирането на екстра от този тип абонамента за основния тарифен план се удължава за 24 

месеца. 

 Екстри за национални разговори се предлагат на съществуващи А1 клиенти (без предплатени карти 

и bob). 

 Екстрите се подновяват за всеки следващ месечен таксуващ период, докато абонатът не ги 

деактивира. Деактивацията влиза в сила веднага като се прилага неустойка за предсрочно 

прекратяване. Размерът на първата и последната месечна абонаментна такса, които се дължат за 

непълен месечен таксуващ период, е пропорционален на този период. Първата месечна абонаментна 

такса се фактурира заедно с месечната абонаментна такса, дължима за следващия пълен месечен 

период на фактуриране. Останалите месечни абонаментни такси се предплащат ежемесечно. 

 Минутите са валидни за разговори към всички мрежи в България и в роуминг в Европейски съюз. 

 Методът на тарифиране е според условията на тарифния план на абоната. 

 В случай, че тарифният план, към който се активира избраната Екстра, включва потребление, 

идентично с потреблението, включени в избраната Екстра, първо се изразходва потреблението, 

включено в месечната абонаментна такса за тарифния план, след което се изразходва съответното 

потребление, включено в Екстрата. 

 Неизползваното потребление не се прехвърля за следващия таксуващ период. 

 Включените минути не включват изходящи разговори към кратки номера, номера за услуги с 

добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 131, *88 и други 

номера от типа “звезда”, Musicall, STUDIO 88, мобилния портал за забавления), към номера от 

диапазон 0700, към номера за предплатена услуга за деца, към номера за данни и факс, изходящи WAP 

повиквания. 

 

Екстри за национални разговори Включено потребление на месец 
Месечна такса с 2-годишен 

абонамент 

Екстра 1000 национални минути 

1000 минути за разговори към всички 

мрежи в България и в роуминг в 

Европейски съюз 

3,99лв. 

1,99 лв. 

Екстра Неограничени национални 

минути 

Неограничени минути за разговори към 

всички мрежи в България и в роуминг в 

Европейски съюз 

9,99лв. 

3,00 лв. 


