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А1 предплатен пакет ULTRA  

(условия в сила до 23.06.2022г.) 

 

При активиране на новия А1 предплатен пакет ULTRA и ще получиш: 

 600 национални минути 

 12 000 MB мобилен интернет 

 30 дни валидност на бонусите 

 1 лв. първоначално заредена сума 

При всяко презареждане ще получаваш до 200 национални минути и до 6000 МВ мобилен 

интернет с валидност 20 дни! 

Условия при активиране: 

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

получаването на SMS потвърждение). Картата се активира с обаждане до 

произволен номер, със стартиране на интернет сесия или при свързване с 4G 

мрежата на А1. 

 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. 

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

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

план Free, Стандарт или Парти. Смяната на тарифен план е безплатна и може да се 

направи чрез обаждане в автоматичното меню на *88 или чрез безплатен SMS с 

текст F за преминаване към тарифен план Free, текст S за преминаване към 

тарифен план Стандарт и текст Party за преминаване към тарифен план Парти, на 

номер 789. 
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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. Повече информация 

за условията при презареждане тук. 

Условия за допълнителни бонуси при презареждане в първите 5 дни от активация на 

картата: 

При всяко презареждане с 10 лв. или повече в първите 5 дни от активиране на картата ще 

получиш 

 500 национални минути 

 10 000 МВ 

А при всяко презареждане с поне 10 лв. в първите 5 дни от активиране на картата ще 

получаваш допълнително 500 национални минути и 10 000 МВ 

Валидността на допълнителните бонуси е 20 дни. 

 

https://www.a1.bg/prepaid-recharge-offers

