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A1 Kids Цени и параметри 

Национални минути за разговори в България и роуминг в 

ЕС/ЕИЗ 
50 

Включени минути изходящи разговори към мобилни и 

фиксирани номера от мрежата на А1. 

∞ 

(Неограничени) 

Включени видео разговори през мобилен интернет извън 

включените МВ 

∞ 

(Неограничени) 

Общо мобилен интернет (МБ) на максимална скорост (БГ) 
50 MB 

Обем мобилен интернет в роуминг в ЕС/ЕИЗ по национални 

цени и без прилагане на надценка 
2508 MB 

Цена на минута изходящ разговор към всички национални 

мрежи 
0,35 лв 

Цената на SMS към мобилни мрежи в страната 0,25 лв. 

Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ 0,40 лв. 

Цена на 1 SMS към международни номера в европейски 

държави от ЕС/ЕИЗ 
0,14 лв. 

Месечна цена при 2 годишен абонамент 12,99 лв./месец 

 

 

 

 

 

 

Условия на прилагане: 

 Всички цени са с включен ДДС. 

 Срок на договор 24 месеца. 

 Посоченият тарифен план се активира единствено на номер и SIM карта, които се ползват с 

интерактивен часовник MyKi, информация за който е публикувана на www.a1.bg. В случай че 

интерактивният часовник MyKi и SIM картата се ползват в роуминг, цената на реализирания трафик в 

роуминг се заплаща съобразно роуминг тарифния план на Абоната.  

 Интерактивният часовник MyKi е часовник, който може да приема и инициира повиквания към мобилни и 

фиксирани номера, да приема и инициира видео обаждания (валидно за модел MyKi Junior), както и да 

подава информация за локацията на приносителя му. 

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

услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги.  

 Видео обажданията се осъществяват през мобилен интернет, който не черпи от включените МВ. 

Видео обаждания могат да се ползват с детски часовници MyKi Junior и MyKi Junior Special Edition. 

https://www.a1.bg/ustroystva/Gadgets/myki/junior.3772
https://www.a1.bg/ustroystva/Gadgets/myki/junior-special-edition.3959
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 Отчитане на национален трафик: (а) за разговори – на всеки 60 сек., които са неделими, (б) за мобилен 

интернет – на всеки 1 КВ (1 МВ = 1024КВ).   

 Отчитането на трафик на данни в роуминг е спрямо избрания от абоната роуминг тарифен план. 

Условията на тарифните планове за роуминг са посочени ТУК. 

 Тарифният план е предназначен за физически и юридически лица. 

 Неизразходваните минути, включени в тарифните планове, не се прехвърлят за следващ месечен период 

на фактуриране. 

 Трафикът, реализиран след достигане обема на максимална скорост не се таксува. След изчерпване на 

трафика на максимална скорост, скоростта за пренос на данни се намалява до 64 Kbps.  

 Неограничените разговори към мобилни номера от мрежата на А1 са в рамките на разумното 

потребление. При недобросъвестно потребление, което води или може да доведе до затрудняване на 

повикванията от страна на останалите потребители А1 има право да ограничи достъпа. 

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

тук.   

 
 


