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Условия на кампанията “Дигитална солидарност“ 

Инициатива ‚Двойно повече минути и МВ мобилен 

интернет при всяко презареждане“ 

 

 
Организатор 

 Организатор е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 
1309 София, ул. „Кукуш”№ 1 („A1 ” или „Организаторът”). 

 

Цел на Кампанията и Инициативата 
 Кампанията „Дигитална солидарност“ („Кампанията“) има за цел да насърчи 

абонатите на А1 да останат по домовете си и да не поемат излишни рискове от 
разпространение на COVID-19. 

 Инициатива Двойно повече минути и MB мобилен интернет при всяко презареждане“ 
(Инициативата) е част от Кампанията и има за цел да предостави възможност на 
клиентите на предплатена гласова услуга да общуват свободно. 

 

Период и обхват 

 Периодът на Инициативата е в рамките на 16.04 – 31.05.2020 г. 
 Инициативата се провежда на територията на България. 

 

Условия 
 Участници в Инициативата могат да бъдат настоящи клиенти на тарифен план 

Универсален плюс или клиенти, които преминат към този тарифен план, които имат 
активирана или активират А1 оферта с национални минути и MB.  

 В Инициативата не могат да участват клиенти на предплатени пакети за мобилен 

интернет, клиенти на тарифен план A1 Класик и пакети А1 Ваканция плюс и А1 4Kids. 

 При презареждане на предплатената си карта с 10 лв., или повече, Участниците ще 
получат 400 национални минути и 4000 MB мобилен интернет. Няма ограничение в 
броя на презарежданията. 

 А1 оферта с национални минути и MB се активира чрез изпращане на безплатно кратко 
текстово съобщение (SMS) с текст А1 на кратък номер 789. 

 А1 оферта с национални минути и MB е валидна при всяко презареждане на картата, 
докато клиентът използва тарифен план Универсален плюс, има действащ абонамент 
за А1 оферта с национални минути и MB и/или докато изтече периодът на нейната 
валидност.  

 Националните минутите и МВ влизат в сила до 2 часа от презареждането на картата, 
след получаването на потвърдителен SMS, валидни са до 30 дни от датата на 
презареждане и не се прилагат в роуминг. 
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 Oператорът има право да изключи от участие в Инициативата и/или Кампанията 
Участник, за който се установи, че е направил опит да манипулира по какъвто и да е 
начин системите на Оператора, или да получи двойните бонуси при презареждане, в 
нарушение на условията, по измамен или незаконен начин. 

 Допълнителна информация може да бъде получена, както на сайта www.a1.bg, така и 
на телефонен номер *88 или 088 123.  

 А1 България има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия, както 
и по всяко време да прекрати Инициативата и/или Кампанията. Измененията и 
допълненията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет 
страницата www.a1.bg   
 

Настоящите Условия влизат в сила от 16.04.2020 г. 
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