Допълнителни пакети за домашен интернет и
телевизия
План
Download
Upload
Самостоятелна цена с 2-годишен абонамент
Цена в комбинация с А1 ТВ с 2- годишен абонамент
Самостоятелна цена с 1-годишен абонамент
Цена в комбинация с А1 ТВ с 1- годишен абонамент

А1 Нет 25
25 Mbps
15 Mbps
12,99 лв.
10,99 лв.
16,99 лв.
14,99 лв.

Условия:
• Месечни цени са валидни за нови абонати, тоест абонати, които нямат действащ
абонамент за услугата на съответния адрес.
• Посочените цени в комбинация са приложими при комбиниране на абонамента за
интернет (А1 нет) с абонамент за телевизионна услуга (А1 ТВ), като условието е двете
услуги да са на един и същи адрес.
• Абонат, който има вече поне един срочен абонамент за интернет от А1 и заяви нова
интернет услуга на различен адрес, може да се възползва от безсрочен абонамент на
същите цени като за 2-годишен абонамент. Абонатът има право да прекрати безсрочния
абонамент по всяко време с едномесечно предизвестие и не дължи неустойки за
прекратяването му, при условие, че върне предоставеното за ползване оборудване.
• След изтичане на първоначалния срок на абонамента, цената остава същата.
• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9,99 лв.
• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 при наличие на техническа
възможност и срещу такса от 19.99 лв.
• Такса за активация и свързване към мрежата за фикс. услуги с безсрочен абонамент – 39,99
лв.
• Посочените скорости на upload са валидни за GPON /LAN мрежа. Upload скорост в DOCSIS
мрежа е до 7 Mbps.
• Посочените скорости са негарантирани и са максимално достижимите в мрежата на А1
България ЕАД. Минимални изисквания за достигане на посочените скорости е свързване
посредством кабел на клиентските устройства и оборудването за предоставяне на
услугата.
• Посочените цени са в лева и с ДДС. При направено онлайн плащане на задълженията през
www.a1.bg – Моят А1 и мобилното приложение Моят А1, клиентът получава допълнителна
отстъпка от 1 лв. с ДДС
• Услугата се предоставя при наличие на техническа възможност.
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• Услугата Домашен интернет предоставя неограничен интернет трафик в мрежата на
А1 България ЕАД.
• Месечната цена включва цена за ползване на необходимото оборудване в случаите, когато
технологичното решение на мрежата изисква устройство (модем) за ползване на услугата.
Wi-Fi рутер се предоставя безплатно за срока на ползване на нови абонати на фиксирани
услуги, тоест абонати, които нямат действащ абонамент за услугата на съответния
адрес. Допълнителни оборудване, пакети и услуги се заплащат съгласно действащите за
тях цени. При прекратяване на абонамента предоставеното за ползване оборудване
подлежи на връщане в пълна изправност, в противен случай се заплаща според действащия
ценоразпис на А1.
• При липса на техническа възможност не се предоставя повече от един IP адрес.
• За информация - магазините на А1 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.

План
Брой ТВ канали
Включени HD канали
Самостоятелна цена с 2-годишен абонамент
Цена в комбинация с А1 ТВ с 2- годишен абонамент
Самостоятелна цена с 1-годишен абонамент
Цена в комбинация с А1 ТВ с 1- годишен абонамент

А1 ТВ 70+

А1 ТВ 130+

70+
2
9,99 лв.
9,99 лв.
13,99 лв.
13,99 лв.

130+
18
14,99 лв.
13,99 лв.
18,99 лв.
17,99 лв.

Условия:
• Месечните цени са валидни за нови абонати, тоест абонати, които нямат действащ
абонамент за услугата на съответния адрес.
• Посочените цени в комбинация са приложими при комбиниране на абонамента за
телевизионната услуга (А1 ТВ) с абонамент за интернет (А1 Нет), като условието е двете
услуги да се на един и същи адрес.
• След изтичане на първоначалния срок на абонамента, цената остава същата.
• Абонат, който има вече един срочен абонамент за телевизионна услуга от А1 и заяви нова
телевизионна услуга на различен адрес, може да се възползва от безсрочен абонамент на
същите цени като за 2-годишен абонамент. Абонатът има право да прекрати безсрочния
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абонамент по всяко време с едномесечно предизвестие и не дължи неустойки за
прекратяването му, при условие, че върне предоставено за ползване оборудване.
• Такса за активация и свързване към мрежата на фиксирани услуги: 9,99 лв.
• Промяна на адреса може да се извърши със съгласие на А1 при наличие на техническа
възможност и срещу такса от 19.99 лв.
• Такса за активация и свързване към мрежата за фикс. услуги с безсрочен абонамент – 39,99
лв.
• Посочените цени са в лева и с ДДС. При направено онлайн плащане на задълженията през
www.a1.bg – Моят А1 и мобилното приложение Моят А1, клиентът получава допълнителна
отстъпка от 1 лв. с ДДС.
• Услугата се предоставя 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. 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 услуга. 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, 3ти 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 А1 ТВ.
• ТВ пакетите, за които клиентът се е абонирал на първи (основен) телевизор могат да 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.
• Интерактивни функции се предлагат единствено при предоставяне на цифрова
телевизия чрез IPTV технология (интерактивна телевизия)
• За информация - магазините на А1 и на номер 088123
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