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Условия на прилагане 

 
 Всички цени са в лева, без включено ДДС. 
 Посочените условия на тарифните планове са валидни от 01.09.2020г.  
 Включените минути в мрежата на А1 България и към другите мрежи в страната 

не включват обаждания към: 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. Разговорите към номера 0700 са част от включените.  

 Неизползваните минути и МВ мобилен интернет не се прехвърлят за следващия 
таксуващ период. 

 Методът на таксуване на разговорите към всички национални мрежи е на всяка 
секунда след първите 60 (60/1). 

 Стандартната цена на 1 MB за тарифни планове А1 М клас S, M, L и XL e 0,35 лв. 
Методът на таксуване е на 100 КB (1 MB = 1024 KB). Скоростта за пренос на данни 
ще бъде в случай, че закупите пакет за мобилен интернет, ще бъде намалена на 64 
kbps след изчерпване. Методът на таксуване за тези квоти е на 1 KB. 

 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.  

 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. 

 Условия за ползване на „Плюс“ пакети за национални минути и/или мобилен 
интернет на макс. скорост 

 Всеки пакет може да се активира максимум по 1 от вид - по 1 пакет за 
минути и 1 пакет за MB мобилен интернет към всеки тарифен план 

 Пакетите са безсрочни и не се дължи неустойка за де-активация. 
 След изразходване на посочения трафик на максимална скорост, скоростта 

на връзката се намалява до 64 Kbps. 
 Неизразходваните национални минути и/или МВ мобилен интернет от 

текущия месец НЕ се прехвърлят за следващия. 
 Към тарифни планове А1 М клас е включен допълнителен пакет „Екстра 1000 МВ“  

за 2,00 лв., който ще се активира при изчерпване на включения в тарифния план 
мобилен интернет на максимална скорост. В рамките на един месечен период на 
фактуриране абонатът може да ползва 1 брой от посочения Пакет, като 
валидността им е до края на отчетния период на клиента.  

 В тарифните планове e включена допълнителна услуга A1 Net Protect by Cisco 

предоставяща защита срещу опасни уеб сайтове, зловреден софтуер, вируси, 

неоторизиран достъп до данни на клиента и друго нежелано въздействие при 

https://www.a1.bg/mezhdunarodni-razgovori-business


 

„А1 България“ ЕАД, ул. Кукуш 1, София 1309, България, https://www.a1.bg 

ползване на мобилен интернет посредством наблюдение, филтриране и 

блокиране на HTTP трафик на база домейни. Абонатите на посочените тарифни 

планове ползват отстъпка в размер на 100% от МАТ на услуга A1 Net Protect by 

Cisco, която се прилага в рамките на първия 1 месечен период на фактуриране от 

2-год. срок на абонамента. След изтичане на този срок се прилага стандартната 

цена от 1,00 лв./мес. без ДДС. 

 
 Обемът за пренос на данни в роуминг в страни от ЕС/ЕИЗ, който може да се 

използва по национални цени при Национални условия в роуминг, се изчислява въз 
основа на месечната абонаментна такса на съответния допълнителен пакет с 
включен трафик на данни. 

 Всички останали услуги се заплащат съгласно действащия ценоразпис на А1 
България. 
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