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 А1 предплатен пакет Комфорт Макс 30 дни 

 

Вземи предплатен пакет А1 Комфорт Макс и ще получиш: 

 200 национални минути 

 2000 MB мобилен интернет  

 30 дни валидност на бонусите 

А когато имаш нужда от още минути, SMS или МВ, можеш да активираш 

Допълнителни пакети по твой избор!  

 

При активиране на предплатен пакет А1 Комфорт Макс, получаваш следните бонуси: 

 200 национални минути 

 2000 MB мобилен интернет 

 30 дни валидност на бонусите 

 1 лв. първоначално заредена сума 

При всяко презареждане ще получаваш до 200 национални минути и 2000 МВ! 

Условия при активиране: 

 Минутите са към всички национални мрежи. 

 Минутите и МВ влизат в сила до 2 часа от активирането на картата (след получаването 

на SMS потвърждение). Валидността на минутите е 35 дни, а на МВ е 30 дни от 

активирането на картата. 

 Първоначално заредената сума е 1 лв., валидна е 90 дни от активирането на картата. За 

да се удължи периода на валидност, картата трябва да бъде презаредена. 

 За да се удължи периода на валидност на минутите и МВ, картата трябва да бъде 

презаредена. 

 Включените в бонуса при активиране минути за изходящи разговори не включват изходящи 

разговори към кратки номера, номера за услуги с добавена стойност и/или други 

специализирани услуги. 

 Всички услуги се таксуват и тарифират според условията на тарифен план Универсален 

Плюс. 

 Условията са в сила при активиране на картата до 30.04.2019г. 



 

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

 За повече информация *88 или посети магазин на А1 България. 

 За да се ползва в роуминг, предплатената карта трябва да премине на тарифен план 

Стандарт или Парти. Смяната на тарифен план е безплатна и може да се направи чрез 

обаждане в автоматичното меню на *88. 

 Всички цени са с ДДС. 

Тарифен план Универсален Плюс 

Елементи Цена 

Минута изходящ разговор към всички 

национални мрежи 
0,45 лв./мин. 

Минута изходящ разговор към номерата от 

Семейство и приятели 
0,25 лв./мин. 

Минута изходящ разговор към един мобилен 

A1 VIP номер 
0,25 лв./мин. 

SMS към всички национални мрежи 0,25 лв. 

MMS към всички национални мрежи 0,25 лв. 

МВ мобилен интернет в мобилната мрежа на 

A1 България 
1,50 лв./ МВ 

Методът на тарифиране на гласови услуги е на минута и всяка започнала минута се 

тарифира като цяла. 

Методът на тарифиране на мобилен интернет е на всеки 20 КВ (1MB = 1024KB). 
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Условия за презареждане:  

Предплатената карта е с активирана оферта А1. С нея, при всяко презареждане и срещу такса, 

картата получава национални минути и МВ мобилен интернет. 

 

Активиране/Абонамент за оферта А1 Условия на оферта А1 

SMS текст за 

активиране/абониране 

за оферта A1 

Кратък номер за 

изпращане на SMS за 

активиране/абониране 

за оферта A1 

Презаредена 

сума 

 Национални 

минути и МВ 

при всяко 

презареждане 

 Такса за 

ползване на 

минутите и МВ 

при всяко 

презареждане 

Период на 

валидност на 

минутите и МВ 

след 

презареждане 

A1 789 

6 – 9 лв.  

100 

национални 

минути  

1000 MB 5,00 лв.   30 дни  

10 лв. или 

повече 

200 

национални 

минути 

2000 MB 

 Оферта А1 е валидна до 31.01.2020г. 

 Минутите и МВ влизат в сила до 2 часа от презареждането на картата (след получаването 

на потвърдителен SMS ) и са валидни 30 дни от датата на презареждане. 

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

услуги с добавена стойност и/или други специализирани услуги (включително към номера 

131, 123 и други номера от типа “звезда”, Musicall, мобилния портал за забавления), към 

номера от диапазон 0700, към номера за данни и факс, изходящи WAP повиквания. 

 Клиентите, абонирали се успешно за оферта А1, ще започнат да получават минути и МВ от 

първото презареждане след датата на абониране. 

 Оферта А1 е валидна при всяко презареждане на картата, докато има действащ 

абонамент за тази оферта и/или докато изтече периода на валидност на Оферта А1 и 

докато клиента е на тарифен план Универсален плюс 

 Клиентите, които вече имат абонамент за оферта А1 могат да се откажат от него, като 

изпратят безплатен SMS с текст Stop a1 на номер 789. 

 От първото презареждане след датата на отказ от оферта А1, клиентите ще спрат да 

заплащат такса и да получават национални минути и МВ. 

 Когато клиентите пожелаят, могат отново да се абонират за оферта А1, като в 

посочения по-горе период на валидност на оферта А1, изпратят безплатен SMS с текст A1 

на номер 789. 
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 В случай че, клиент на тарифен план Универсален Плюс с абонамент за оферта А1 премине 

към тарифен план Стандарт или Парти, наличните минути и МВ от оферта А1, се губят 

окончателно и абонамента за оферта А1 се прекратява. 

 При наличие на национални минути от абонамент за оферта А1 и национални минути от 

Допълнителен пакет, първо се черпят минутите от абонамента за оферта А1. 

 Когато клиент с активна оферта А1, изпрати SMS за активиране на оферта Р1 или Р2, то с 

активирането на оферта Р1 или оферта Р2, оферта А1 се деактивира автоматично, 

както и обратното./li> 

 В случай че, в картата са налице бонуси (например минути към мобилни А1 номера, получени 

от оферта Р2) и едновременно с това има активиран Допълнителен пакет (с минути към 

А1 мобилни номера), първо се изразходват бонусите (бонус минутите от оферта Р2) и след 

това се изразходва от включеното потребление (минути) в Допълнителния пакет. Ако 

клиент има в картата си налични едновременно минути към различни дестинации, 

приоритетът на изчерпане по дестинации е следният - Първо се изразходват минутите 

към VIP номер, след тях минутите към Семейство и приятели, след тях минутите към А1, 

след тях минутите към национални мрежи. 

 Всички цени са с ДДС. 

 

 


