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Бонус 10 000 МВ  

За клиенти на абонаментен план: 

 След инсталиране и регистрация или обновяване на мобилното приложение Моят А1, 

всеки клиент на А1 България на абонаментен план (без клиенти на bob) получава 

възможност за безплатна активация на 10 000 МВ мобилен интернет на максимална 

скорост. 

 Бонусът може да бъде активиран на номера направил регистрацията в Моят А1 или на 

друг избран от него А1 клиент на абонамент, след въвеждане на мобилен номер в 

предназначеното за това поле. 

 Активацията на услугата се извършва в максимално кратък срок, като получавате 

уведомителен SMS за това на номера, на който сте заявили бонуса 

За клиенти на предплатена услуга: 

 При първото си влизане в мобилното приложение Mоят A1, клиентите на предплатена 

услуга на А1 ще получат автоматично бонус 10 000 МВ мобилен интернет. 

 Ако клиент вече има в картата си други налични бонус МВ, то 10 000 МВ бонус ще се 

добавят върху наличните в предплатената карта и валидността на цялото количество 

бонус МВ ще се удължи с 30 дни. 

 Активацията на услугата се извършва в максимално кратък срок, като получавате 

уведомителен SMS за това на номера, на който сте заявили бонуса 

 

Условия: 

 Предоставените 10 000 МВ са валидни 30 дни от датата на активация. 

 Възможността за безплатна активация на 10 000 МВ мобилен интернет може да се 

ползва до 10 дни от инсталирането и регистрацията или обновяването на мобилното 

приложение Моят А1.  

 След изтичане на промо периода МВ се деактивират автоматично. 

 Всеки клиент може да се възползва еднократно от бонуса. 

 При получаването на бонуса, клиентите ще получат SMS нотификация. 

 Бонусът не е валиден извън територията на Република България. 

 Бонус 10 000 MB се предлага до 31.07.2018 г. 
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