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A1 Surf L Специален 

Включен мобилен интернет (стандартен + 

промоционален) на макс. скорост (БГ)* 

35 000 МВ 
(7 000 +28 000) 

Мобилен интернет като количество в 

роуминг в ЕС/ЕИЗ по национални цени и без 

прилагане на надценка. 

4981 MB 

Месечна цена  с 2-годишен абонамент 19,99 лв 

Пакет Нощно сърфиране, активиран към основния тарифен план A1 Surf L 

специален 

Включен мобилен интернет на макс. скорост 20 000 МB 

Стандартна месечна цена 2,99 лв 

Промоционална месечна цена**                                0,00 лв 

Часови диапазон на ползване  между 23:00 - 7:00 часа 

 

* Промоционалният мобилен интернет на макс. скорост се прилага в рамките на 2 –годишния срок на 

абонамента, след което се прилагат съответните стандартни условия за МВ.  

**Промоционалната месечна цена за пакет Нощно сърфиране се прилага в рамките на първите 6 мес. от 2-

годишния срок на абонамента за тарифния план, към който е активиран пакетът, след което  се прилага 

стандартна месечна цена. 

 

Условия на прилагане: 

 Всички цени са с включен ДДС. 

 Посочените условия на тарифния план са валидни от 01.06.2020 г. и се прилагат при сключване на нов 

2-годишен абонамент. 

 Промоционалните МВ на макс. скорост се прилагат през първите 24 мес. от абонамента, след което 

се прилагат стандартните МВ.  

 Пакет Нощно сърфиране предоставя 20 000 МВ мобилен интернет на макс. скорост, в посочения 

часови диапазон (от 23:00ч. до 7:00ч.), като първо се изразходва потреблението, включено в Пакет 

Нощно сърфиране, след което се изразходва съответното потребление, включено в месечната цена 

за тарифния план. Пакет Нощно сърфиране се активира без месечна цена за  за първите 6 мес. от 2- 

годишния абонамент за тарифен план A1 Surf L Специален, след което се прилага стандартната цена 

от 2,99лв./мес. Услугата Международен роуминг не е достъпна с Пакет Нощно сърфиране. Пакетът 

се активира или деактивира (без да се дължи неустойка) по всяко време в A1 магазин или чрез обаждане 

на Центъра за обслужване на клиенти на телефон: +359 88 123 или *88 - с Код за сигурност. 

 Тарифният план A1 Surf L Специален може да се активира заедно с една или няколко избрани от 

Абоната допълнителни услуги, за които се подписват допълнителни приложения, по-конкретно: 

Пакет 100 МВ за 1,00 лв. (до 5 бр. за месечен период на фактуриране), който ще се активира при 

изчерпване на включения в тарифния план интернет трафик на максимална скорост. В рамките на 

един месечен период на фактуриране абонатът може да ползва до 5 броя от посочения Пакет, като 

валидността им е до края на отчетния период на клиента. Пакетът ще се подновява всеки месец 

докато клиентът не го деактивира. 

 Услугата „международен роуминг“ е достъпна с тарифен план A1 Surf L Специален. 

 След изчерпване на трафика на максимална скорост, скоростта за пренос на данни се намалява до 64 

Kbps. A1 България има право да въведе допълнително ограничение по отношение на скоростта, в 

случай, че бъде надвишено разумното потребление, като за такова се приема потребление, 
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превишаващо с 30 или повече % включените МB на максимално достижима скорост. След достигане на 

максималното включено потребление за мобилен интернет в роуминг, скоростта не се намалява и 

започват да се прилагат цените на избрания от абоната роуминг тарифен план. 

 Месечната цена дължима за първи и последен непълен месечен период на фактуриране се изчислява 

пропорционално на дните на ползване на услугата през този период. Цялото количество включени МВ 

на максимално скорост се предоставят в пълен размер още от първия месечен период, дори и същият 

да е непълен. 

 Неизползваният трафик през даден месец не може да бъде прехвърлян за следващ месец. 

 Цените се отнасят само за мобилен интернет в мрежата на A1 България. 

 Метод на отчитане на трафика за пренос на данни - на всеки 100 КВ (1MB = 1024KB). 1 MB се равнява 

на 1024 KB, 1 GB се равнява на 1024 MB. 

 Неустойка за предсрочно прекратяване на абонаментен план A1 Surf: оставащите стандартни 

месечни цена без ДДС до изтичане на срока на абонамента, но не повече от три такива (за физически 

лица), както и част от стойността на отстъпките от абонаментните планове и от пазарните цени 

на крайните устройства, съответстваща на оставащия срок на абонамента. 

 Тарифен план A1 Surf L Специален е предназначен за абонати – физически лица.  

 Тарифният план А1 Surf L Специален се предлага като самостоятелен тарифен план или в комбинация 

само с Mi Fi ZTE Hotspot устройство, като цената на крайното устройство се посочва в съответната 

фактура и/или договор за лизинг/ изплащане на клиента. 

 Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на A1 България. Виж условията 

тук. 
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