Специални предложения за членове на
“Съюз на слепите в България”
1. Специални тарифни планове за мобилни гласови услуги:
✓ Линия М
Линия М 1

Линия М 2

7,16

8,16

650

650

Минути към Корпоративна група (Мобилен VPN)

∞

∞

Общо МВ на максимална скорост за 24 месеца

-

1000

Промоционална месечна такса за 24 месеца
Минути към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната, вкл.
номера от обхват 0700 в страната, международни гласови
повиквания към Зона 1 и към мобилни и фикс. мрежи в Канада и САЩ

SMS-и в мрежата на Оператора
Цена на минута към други национални фиксирани мрежи
Цена на минута към всички национални мобилни мрежи
Цена за минималната сума на сесия, която се начислява при тарифиране
на трафика на данни за мобилен интернет
Цена на SMS към други оператори в страната (спрямо броя на
изпратените SMS-и)

Цена на минута изходящ международен разговор към Зона 1, след
изчерпване на минутите, включени в месечната такса за това
направление
Ниво на субсидия

60

60

0,00 лв.
0,05 лв.

0,00 лв.
0,05 лв.

0,01 лв.

Не се прилага

-От 0 до 20 бр. – 0,18лв.
-От 0 до 20 бр. – 0,18лв.
-От 20 до 100 бр. – 0,13лв. -От 20 до 100 бр. – 0,13лв.
-От 100 до 500 бр. – 0,11лв. -От 100 до 500 бр. – 0,11лв.
-над 500 бр. – 0,07лв.
-над 500 бр. – 0,07лв.
1,19 лв.

1,19 лв.

Цена с дългосрочен договор Цена с дългосрочен договор

✓ Безкрай S1 и S2

Промоционална месечна такса за 24 месеца
Минути към всички мобилни и фиксирани мрежи в
страната, вкл. номера от обхват 0700
Минути към Корпоративна група (Мобилен VPN)
Включени стандартни МВ
Включени промоционални МВ за 24 месеца

Общо МВ на максимална скорост
SMS-и в мрежата на Оператора
Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната (вкл. след изразходване на
включените в МАТ)
Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ
Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ
Цена на минута към национални мобилни и фиксирани мрежи
Цена за 1 МВ трафик на данни за мобилен интернет
Ниво на субсидия

✓ Безкрай S3 и S4

S1

Ново
S2

11,99

12,99

∞

∞

∞

∞

5000
7000

7000
7000

12 000

14 000

100

100

0,20 лв.

0,20 лв.

0,20 лв.
0,14 лв.
0,30 лв.
Не се прилага
ONE S

0,20 лв.
0,14 лв.
0,30 лв.
Не се прилага
ONE S

Промоционална месечна такса за 24 месеца
Минути към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната,
вкл. номера от обхват 0700
Минути към Корпоративна група (Мобилен VPN)

Ново
S4

14,99

15,99

∞

∞

∞

∞

8000
7000

10 000
7000

15 000

17 000

100

100

0,20 лв.

0,20 лв.

0,20 лв.
0,14 лв.
0,30 лв.
Не се прилага
ONE S

0,20 лв.
0,14 лв.
0,30 лв.
Не се прилага
ONE S

Включени стандартни МВ
Включени промоционални МВ за 24 месеца

Общо МВ на максимална скорост
SMS-и в мрежата на Оператора
Цена на 1 SMS към мобилни мрежи в страната (вкл. след изразходване на
включените в МАТ)
Цена на 1 SMS към мрежи в държави извън ЕС/ЕИЗ
Цена на 1 SMS към мрежи в държави от ЕС/ЕИЗ
Цена на минута към национални мобилни и фиксирани мрежи
Цена за 1 МВ трафик на данни за мобилен интернет
Ниво на субсидия

S3

Предимства:
•
•
•
•
•
•

Възможност за избор между 6 тарифни плана, спрямо нуждите на клиентите
Атрактивни месечни такси
Минути към всички национални мрежи, включително и номера от обхват 0700
Неограничени минути в група
Много по-голям обем МВ на максимална скорост, в сравнение със стандартните оферти,
предлагани на пазара
Включен обем SMS-и в мрежата на оператора

Допълнителна информация за тарифните планове
•
•

Срок на договора: 24 месеца
Промоционалните месечни такси и МВ се прилагат за целия срок на абонамента от 24 месеца.

Възможност за добавяне на допълнителен пакет с МВ
Екстра 3000 МВ
Промоционална месечна такса за 24 месеца

3,00

Стандартна месечна такса, след изтичане на 24 мес.

5,99

Включен обем МВ на максимална скорост

•
•
•
•
•

3000 МВ

Промоционалната цена на екстрата е за срок от 24 месеца.
При активация на Екстра на по-късен етап, договора се подновява за нови 24 месеца.
Промоционалната месечна такса се прилага за срока на договора от 24 месеца, след което се
прилага стандартните условия.
След изразходване на МВ на максимална скорост няма допълнително таксуване, скоростта на
връзката се намалява до 64 Kbps.
При предсрочно прекратяване се дължи неустойка

Устройство на преференциална цена към планове Безкрай S
➢
➢
➢
➢

Модел: Samsung Galaxy A20e
Цена в брой с ДДС: 228 лв.
Цена на изплащаме с ДДС: 10,78 лв. на месец, за срок от 24 месеца
Предлага се като специално предложение към кампанията, която ще бъде
проведена чрез обаждане по телефона. Преференциалните цени не се
предлагат в магазинната мрежа.

Характеристики на устройството:
✓
✓
✓
✓

5.8" (14.73 см) HD+ LCD дисплей
1.6 GHz + 1.35 GHz осемядрен процесор
32GB вградена памет, 3GB RAM
13MP + 5MP основна камера и 8MP селфи камера

2. Специални тарифни планове за мобилен интернет
✓ A1 Surf 16
Тарифен план
Промоционална месечна такса за 24 месеца
Стандартни МВ в тарифата
Допълнителни промоционални МВ за 24 мес., които се активират през Моят А1
и могат да се преотстъпват за ползване на друг А1 номер на абонамент, всеки
месец

A1 Surf 16
16,99
14 500
5000

Неограничен достъп до образователната онлайн платформа епросвета, без допълнително заплащане за срока на договора (24
мес.)
МВ към е-порсвета

Неограничени МВ

Достъп до мобилна телевизия A1 Xplore TV GO и платформата VOYO,
без допълнително заплащане, за целия срок на договора
МВ към A1 Xplore TV GO за целия срок на договора
Ниво на субсидия

A1 Xplore TV GO 60+ TVC и VOYO
Неограничени
Surf S

Възможност за комбинация на A1 Surf 16 с таблет
Alcatel 1T 7'' (2020)

Цени в брой с ДДС
0лв.

Lenovo Tab M8
Samsung Galaxy Tab A7

69,98 лв.
359,99 лв.

Предимства:
•
•
•

Атрактивна месечна такса
Много по-голям обем МВ на максимална скорост, в сравнение със стандартната оферта в това
ценово ниво, предлагана на пазара
Възможност за закупуване на таблет

Допълнителна информация
•
•
•
•

Срок на договора: 24 месеца
Промоционалните месечни такси и МВ се прилагат за целия срок на абонамента от 24 месеца.
Посочените таблети са до изчерпване на наличностите, а посочените цени в брой са спрямо
пазарните условия, в момента на предлагане.
Тарифният план може да бъде закупен и без таблет, както и в комбинация с друг модел таблет.

✓ A1 Surf S
Тарифен план

A1 Surf S

Месечна такса

9,90

Включени стандартни МВ

1500

Включени промоционални МВ за 24 месеца

4500

Общо МВ на максимална скорост
Включен допълнителен пакет с МВ за нощно сърфиране в
часовия диапазон от 23:00 до 7:00ч., без допълнително
заплащане за целия срок на договора (24 месеца)
Ниво на субсидия

6000
+20 000
Surf XS

Допълнителна информация
•
•
•

Срок на договора: 24 месеца
Промоционалните МВ се прилагат за целия срок на абонамента от 24 месеца.
След изтичане срока на договора, допълнителният пакет за нощно сърфиране се таксува на
стандартна цена от 4,90лв. на мес.

3. Общи условия за мобилните услуги
•

•

•
•

Членовете на сдружението (вкл. доброволците и съмишлениците) могат да се възползват от до 6
SIM карти за гласови услуги и от до 6 SIM карти за мобилен интернет на ЕГН (броят включва
стари и нови специални оферти).
Тарифните планове се предлагат при:
➢ Закупуване на нова карта
➢ Пренос на номер
➢ Преминаване от предплатена карта към абонамент
➢ Преподписване на съществуваща карта (спрямо правилата за преподписване)
➢ Включително и смяна на потребител
Активационна такса – 9,99 лв. eднократно
Смяна на SIM карта- спрямо ценоразписа на А1 България

3.1.
•
•

•
•

Кампания

От 15.02.2021г. ще стартира телефонна кампания, за членовете на “Съюз на слепите в
България”;
Кампанията цели да улесни членовете, като им изпрати договорите на избраната
оферта до посочен от тях адрес. При заявка за пренос на номер или желание да се
разгледат и изберат други устройства, се налага посещение на A1 магазин.
Изборът на оферта може да бъде направен и в удобен за тях магазин от тези, които ги
обслужват.
Членовете могат да изберат тарифен план от посочените или да запазят сегашните си
условия.

4. Специални предложения за фиксирани услуги
4.1. Предложения за нови клиенти
Телевизия и Домашен интернет

Оферта

Брой ТВ канали
Вкл. HD канали
Скорост на Download
Скорост на Upload
Месечна цена с 2-год.
абонамент
Месечна цена с 2-год.
абонамент, с вкл. отстъпка
2 лв. при онлайн плащане
през Моят А1/а1.bg

ТВ 200+ Нет 300

ТВ 170 + Нет 50

200+

170+

50+
300 Mbps
180 Mbps

30+
50 Mbps
30 Mbps

31,48 лв.

25,18 лв.

29,48 лв.

23,18 лв.

Допълнителна информация
•
Посочените цени са валидни за нови клиенти на фиксирани услуги, при сключване на нов 2годишен абонамент.
•
Цените включват 2 лв. отстъпка при онлайн плащане на задълженията през Моят А1/а1.bg
•
Услугите се предоставят при наличие на техническа възможност

4.2. Предложения за настоящи клиенти
Домашен интернет

План

A1 Нет 100

А1 Нет 200

A1 300

100 Mbps
60 Mbps

200 Mbps
120 Mbps

300 Mbps
180 Mbps

14,99 лв.

16,99 лв.

18,99 лв.

13,99 лв.

15,99 лв.

17,99 лв.

Скорост на Download
Скорост на Upload
Самостоятелна цена с 2годишен абонамент
Самостоятелна цена с 2годишен абонамент, с вкл.
отстъпка 1 лв. при онлайн
плащане през Моят А1/а1.bg

Телевизия и Сателитна ТВ

А1 ТВ 230+

А1 ТВ 130
Сателитна ТВ

230+

130+

50+

60+

15+

14,99 лв.

16,99 лв.

18,99 лв.

16,99 лв.

13,99 лв.

15,99 лв.

17,99 лв.

15,99 лв.

А1 ТВ 170+

А1 ТВ 200+

Брой ТВ канали

170+

200+

Вкл. HD канали

30+

План

Самостоятелна цена с
2-годишен абонамент
Самостоятелна цена с
2-годишен абонамент, с
вкл. отстъпка 1 лв. при
онлайн плащане през
Моят А1/а1.bg

Домашен телефон

A1 Фикс Специален
500

500

Неограничени

Неограничени

Месечна такса

2,99 лв.

5,99 лв.

Срок на договор

2 години

1 година

Включени мин към фиксирани национални мрежи
Включени минути към 1 любим номер в мрежата на оператора

Цени по дестинации
Мин. към фиксирани мрежи след изразходване на включените

0,05

Мобилни мрежи

0,25

Международни зона 1

1,19

Международни зона 2

1,55

Международни зона 3

1,73

Международни зона 4

7,19

Допълнителна информация
•
•

•
•

Всички цени са ДДС.
Всички посочените оферти са валидни само за текущи клиенти на А1, които имат действащ
абонамент за фиксирана услуга, при сключване на 2-годишен абонамент. Не са валидни за нови
клиенти.
Цените за Домашен интернет не са валидни за услугата Net Box.
Посочените условия за услугата Домашен телефон за валидни за нови и текущи абонати.

