Условия на прилагане















Всички цени са в лева, без включено ДДС.
Посочените условия на тарифните планове са валидни от 01.04.2021г. при активация
на нова карта.
Включените минути за разговори в мрежата на А1 България и към другите мрежи в
страната не включват обаждания към: кратки номера, номера за услуги с добавена
стойност и други специални номера (включително към номера 131 и *88), към номера
за данни и факс, изходящи WAP повиквания и др. подробно изброени в договора.
Разговорите към номера 0700 са част от включените минути в тарифните планове.
За А1 М клас Unlimited посочената макс. достижима скорост е валидна за срока на
абонамента от 2 години (24 месеца), след което макс. достижима скорост е 5Mbps.
А1 М клас Unlimited и А1 М клас Unlimited+ включват неограничен трафик на данни за
мобилен интернет в МВ за България.
Тарифен план A1 М клас Unlimited+ предоставя достъп до 5G мрежата на А1 България.
За да може да бъде използвана 5G мрежата на А1 България от абонатите на
посочения тарифен план, е необходимо съвместимо крайно устройство.
При установен риск от злоупотреба, нетипичен трафик и/или неправомерно
ползване на услугите, А1 България може да ограничи скоростта до 64 Кbps на дневна
база, както и да спре достъпа до мрежата. Операторът ще извършва преценка за
наличие на риск при реализирано потребление над 100 GB в рамките на едно
денонощие.
Макс. скорост за обмен на данни е достижима при използване на съвместимо
устройство. Макс. скорост не е гарантирана и зависи от натовареността и
покритието на мрежата. Всяко отклонение от рекламираната скорост може да
затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и
съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална
скорост на интернет достъп. Операторът не носи отговорност за влошено
качество на услугата, породено от независещи от него обстоятелства.
Тарифни планове А1 М клас Unlimited и А1 M клас Unlimited+ са с висок мрежови
приоритет. В зависимост от различни фактори, като време на денонощието, зони с
много потребители на едно място, където всички споделят едни и същ мрежови
капацитет, ползвайки интензивно мобилната си услуга и наличната мрежова
технология, възможностите на базовите станции (точки за достъп до мрежата) за
обслужване потребителския трафик може да се окажат силно ограничени. Това води
до претоварване на съответната базова станция. В този случай A1 прилага мерки за
управление на трафика, за да се осигури ефективно използване на ресурсите на
мрежата, да се оптимизира качество и подобри услугата за потребителите.
Приоритизацията дава възможност в случаите описани по-горе или при
непосредствена заплаха от натоварено ползване, наличният капацитет на базовата
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станция да се разпредели между потребителите, като услугите предоставени от
тарифни планове А1 М клас Unlimited и А1 M клас Unlimited+ са с висок приоритет
Неизползваните минути и МВ мобилен интернет не се прехвърлят за следващия
таксуващ период.
Принцип на тарифиране и отчитане: (а) за гласови повиквания - на всяка секунда след
първите 60 секунди за национални разговоори и на всеки 60 секунди след първите 60
секунди за международни разговори; б) за национален пренос на данни за мобилен
интернет - на всеки 100 KB (1MB = 1024KB); за пренос на данни за мобилен интернет н
роуминг в ЕС - на всеки 1 КВ, като минималната сума на сесия е 0.01 лв. без ДДС.
Цената на SMS към всички мрежи в страната е 0,18 лв.
Цената на MMS към всички мрежи в страната е 0,45 лв.
Цени в лева на минута без ДДС за разговори към Международни Зони, при таксуване на
60 секунди след първите 60 (60/60). Страни към Международна Зона 1, Зона 2 и Зона 3
може да видите ТУК:
 Зона 1: 0,30 лв.
 Зона 2: 0,63 лв.
 Зона 3: 1,05 лв.
За всички останали повиквания, за които няма приложима тарифа или цена, цената е
0,10 лв.
Трафикът на данни и факс през CSD е на цена 0,10 лв. за национални мрежи. За
международни мрежи е според цената за международни разговори.
Определеният обем за пренос на данни в роуминг в ЕС по национални цени се използва
само от абонатите с роуминг тарифа Национални условия за Роуминг в ЕС.
Количеството MB за мобилен интернет на максимална скорост в роуминг без
надценка в страни от ЕС по национални цени се изразходва от общия обем MB на
максимална скорост включени в тарифния план. При изчерпване на количеството MB
на максимална скорост, скоростта се ограничава както за национално ползване,
така и за роуминг в ЕС.
След изразходване на количеството MB за мобилен интернет на максимална скорост
в роуминг без надценка в страни от ЕС по национални цени се прилага надценка в
размер на 0.008 лв. на MB.
Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на А1 България.
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