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УСЛОВИЯ НА КОЛЕДНА КАМПАНИЯ „ А1 Коледни бонуси“ 

 

1. Организатор: 

 

Организатор на кампанията „А1 Коледни бонуси“ („Кампанията“) е „А1 България“ ЕАД, ЕИК: 

131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. „Кукуш”№ 1 („A1 ” или 

„Организаторът”). 

 

2. Период и канали за участие: 

 

2.1. Периодът за участие в Кампанията е: 01.12.2022г. – 31.12.2022г. 

2.2. Кампанията се провежда на територията на България чрез портала Моят А1 

(„Портала“), който е достъпен през страницата на А1 (www.a1.bg) и мобилното приложение Моят 

A1 („Приложението“), наричани заедно „Моят А1“. 

2.3. Кампанията се провежда като част от лоялната програма на А1 България “А1 Клуб”. 

 

3. Бонуси: 

3.1. Всеки Бонус представлява еднократен допълнителен пакет, включващ определен обем 

електронни съобщителни услуги, които могат да бъдат активирани и ползвани от абонат по 

действащ договор за услуги с А1.; 

3.2. Бонусите от Кампанията са:  
 

3.2.1. Пакет за мобилен интернет на максимална скорост: 

a) Параметри 

 

Включен МВ на максимална скорост Без ограничение 

Валидност От датата на активацията 

до 31.12.2022г. 

Максимален брой пакети валидни за един мобилен номер 1 бр. 

 
б) Условия за активация и ползване: 

Мобилен интернет на максимална скорост – може да бъде активиран на мобилен номер на А1, по 

действащ договор с абонамент за мобилна гласова услуга или за мобилен интернет. Пакетът 

включва мобилен интернет на максимална скорост и се активира до 24 часа след подаване на 

заявка за активацията му и е валиден до 31.12.2022г. след което се деактивира автоматично и 

трафикът на данни се таксува съгласно тарифния план на абоната. Ако тарифният план на 

абоната включва определен обем мобилен интернет, включеното в Бонус пакета потребление се 

изразходва с приоритет. Методът на отчитане на трафика на данни за мобилен интернет е 

според тарифния план на абоната. При констатиран риск от злоупотреба, нетипичен трафик 

и/или неправомерно ползване на услугите, А1 може да ограничи скоростта до 64 Кbps на дневна 

база, както и да спре достъпа до мрежата. Бонус пакетът се прилага в мобилната мрежа на А1, в 

т.ч. мрежи по стандарт GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), 5G  и не е валиден за използване в роуминг. 
 

3.2.2. ТВ канали HBO  HBO  

a) Параметри 
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Включени канали  HBO, HBO2, HBO 3  

Валидност От датата на активацията 

до 31.12.2022г. 

Максимален брой пакети валидни за един мобилен номер 1 бр. 

 

Б) Условия за активация и ползване: 

 

- ТВ канали HBO – пакетът дава достъп до ТВ каналите HBO, HBO 2 и HBO 3 и може да бъде 

активиран и използван до 31.12.2022г., след което се деактивира автоматично. В случай, че 

услугата на абоната вече има достъп до HBO каналите, няма да може да се възползва от бонус 

пакета. 

 

3.3. Един абонат, отговарящ на условията на тази Кампания, може да се възползва еднократно по 

негов избор от един или от двата пакета, включени в Бонуса, възможен за него, чрез следните 

действия: (i) влизане в съществуващ профил в Моят А1; (ii) визуализиране на екран с 

информация за Бонус пакета, от който може да се възползва; (iii) приемане на настоящите 

Условия на кампанията „А1 Коледни бонуси“ („Условия/та“);  (iv) въведе А1 мобилен номер на 

гласова услуга или мобилен интернет на абонаментен план за да получи бонус пакет с МВ и/или 

номер на ТВ услуга за бонус с достъп до HBO (спрямо полетата за попълване и бонуса от който 

може да се възползва). За да участват в Кампанията, ползвателите на мобилното приложение 

Моят А1, трябва да проверят дали то е с последната актуална версия в Google Play Store/ App 

Store. 

 

3.4. Абонати с мобилна услуга за получаване на бонус с МВ и ТВ услуга без включен достъп до 

каналите на HBO, които отговарят на условията на кампанията, ще имат възможност да се 

възползват и от двата бонуса. За всеки един от двата Бонуса има отделно поле, което трябва 

да бъде попълнено съответно с: a) въвеждане на активен А1 мобилен номер отговарящ на 

условията на Кампанията за бонус МВ; б) избор на ТВ услуга от падащо меню, в което е налична 

информация за въведените ТВ услуги в профила в Моят А1 валидни за Кампанията. 

При попълване само на едно от двете полета (за активиране на един от бонусите) и 

завършване на заявката, няма възможност за повторно участие, за да бъде активиран и 

втория бонус пакет. Абонати желаещи да се възползват и от двата бонус пакета, трябва да 

попълнят и двете полета преди да са завършили заявката. 

3.5. Абонати, които имат само мобилна услуга и отговарят на условията ще имат възможност за 

активиране на бонус МВ, които могат да бъдат предоставени на друг А1 номер на 

абонаментен план. 

3.6. Абонати, които имат само ТВ услуга без включени ТВ канали HBO, ще имат възможност за 

активиране на бонус ТВ канали HBO, който могат да активират само на своя ТВ услуга. 

 

4. Участници и условия за участие: 

 

4.1. В Кампанията имат право да участват добросъвестни дееспособни физически лица 

и юридически лица, които не се обслужват от Акаунт мениджър, които: 

4.1.1. имат регистрация в Моят А1 с титулярен или ползвателски профил; 

4.1.2. са членове на програмата А1 клуб; 

4.1.3. ползват една или някои от следните услуги на по действащ договор с 
абонамент за : 
a) Мобилна гласова услуга и/или мобилен интернет; 

б) Телевизионна услуга (ТВ услуга) без включени канали на HBO. 

https://www.a1.bg/mya1-campaign
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4.1.4. предприемат необходимите действия за участие в Кампанията, при 

визуализация страницата за участие в нея и като попълнят номер на услуга 

валидна за получаване на бонус пакет; 

4.1.5. запознаят се с тези Условия. С участието си в Кампанията посредством 

Моят А1, участниците приемат настоящите Условия и се задължават да ги 

спазват. 

 

4.2. В Кампанията нямат право да участват: 

4.2.1. Ползватели, в т.ч. Абонати/Потребители, на следните услуги: услуги по 

договор с абонат, обслужван от Акаунт мениджър, предплатен мобилен 

интернет или гласова услуга, абонати ползващи само фиксиран интернет 

и/или фиксирана ТВ услуга, която вече включва каналите на HBO; 

4.2.2. Ползватели, в т.ч. Абонати/Потребители на услуги, за които са налице 

непогасени изискуеми задължения към А1 или чиито достъп е спрян през 

Периода за участие и към момента на активиране на Бонус; 

 

4.3. Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който 

се установи, че: 

4.3.1. е предоставил неверни, неточни или непълни данни; 

4.3.2. е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на 

Организатора, участието в Кампанията или резултатите от нея и/или да 

получи Награда по измамен или друг незаконен начин; 

4.3.3. не отговаря на или нарушава изискванията на тези Условия. 

Възможно е потребители, които не отговарят на условията да не видят страница за 

активиране на бонус, при влизане в профила си в Моят А1. 

 

4.4. Участието в Кампанията няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт 

или услуга, предлагани от Организатора. 

 

4.5. Всеки абонат може да се възползва еднократно от Бонус валиден за него, през профила си 

в Моят А1, като номера, които са ползвали пакета няма да могат да се възползват 

повторно от него. 

4.6. Допълнителна информация във връзка с Кампанията може да бъде получена, както на сайта 

www.a1.bg, така и на телефонен номер *88 или 088 123.  

4.7. А1 България има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия, както и по 

всяко време да прекрати Кампанията. Измененията и допълненията влизат в сила от датата 

на публикуването им на интернет страницата www.a1.bg .  

 

 

 

Настоящите Условия влизат в сила от 01.12.2022г. и се прилагат до 31.12.2022г. 


