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Правила за доделување подароци со активација на Е-сметка 
 

 

Основни информации 

Со иницијативата за активација на Е-сметка А1 Македонија ја промовира можноста за своите 

крајни корисници за користење на опцијата за добивање на месечните сметки по електронски 

пат (електронска сметка) и плаќање на месечните сметки по електронски пат (онлајн 

плаќање).  

 

Во рамките на оваа иницијатива, А1 Македонија овозможува секој краен корисник кој ги 

исполнува условите наведени подолу, автоматски и без дополнителен надомест да биде 

вклучен во извлекување со можност да добие вреден подарок.  

 

Услови за учество во извлекувањата на подароци 

1) Право за учество во извлекувањето имаат сите резидентни корисници (физички лица) 

на А1 Македонија со активна електронска сметка до денот на доделување на 

подароците, како и сите бизнис корисници (правни лица) на А1 Македонија со дадена 

согласност за електронска сметка; 

 

2) Сите корисници на А1 Македонија кои го исполнуваат условот под точка 1) и 

дополнително извршиле и онлајн плаќање на електронската сметка преку интернет 

страната www.A1.mk или преку апликацијата Мојот А1, учествуваат уште по еднаш во 

листата за извлекување, односно имаат двојно поголема шанса за добивање на 

подарок; 

 

Датуми на извлекувања на подароци 

А1 Македонија во текот на месеците Мај, Јуни и Јули 2020 година, ќе организира три одвоени 

извлекувања при што по случаен избор ќе извлече по 20 (дваесет) свои корисници кои ги 

исполнуваат условите наведени погоре и ќе им додели вредни подароци, и тоа: 

 

Извлекувања Број  и тип на подароци Период за учество 
 
 

I извлекување на 05.05.2020 
20 (дваесет) Пакети 

  Motorola One Macro + Moto E6 Plus 
01.04.2020 - 30.04.2020  

 
 

II извлекување на 04.06.2020 
20 (дваесет) Пакети 

  Motorola One Macro + Moto E6 Plus 
01.05.2020 - 31.05.2020  

 
 

III извлекување на 03.07.2020 
20 (дваесет) Пакети 

  Motorola One Macro + Moto E6 Plus 
01.06.2020 - 30.06.2020  

 
 

 

Правила за извлекување и подигање на подароците 

1) Месечните извлекувања на добитниците на подароци се вршат по случаен избор, по 

електронски пат, со помош на специјален софтвер;  

2) Извлекувањата ќе се одржат во деловните простории на А1 Македонија во Скопје и ќе 

бидат контролирани од посебна комисија составена од претставници на А1 Македонија; 

3) Сите корисници кои ќе добијат подарок од А1 Македонија ќе бидат контактирани со 

повик или преку SMS, а нивните имиња ќе бидат јавно објавени на веб-страницата на 

А1 Македонија - www.A1.mk; 

4) Доставата на подароците до извлечените корисници ќе се изврши на адресата на 

добитникот на подарок, преку овластена компанија која врши поштенски услуги за 

достава;  

http://www.a1.mk/
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5) Предавањето на подароците се извршува исклучиво лично на корисникот кој добил 

подарок од А1 Македонија, со приложување на документ за лична идентификација 

(лична карта или пасош). Во случај кога ќе се извлече бизнис корисник (правно лице), 

подарокот ќе го преземе овластеното лице на правното лице со приложување на 
документ за лична идентификација.     

6) Доколку од оправдани причини корисникот кој добил подарок, не е во можност лично 

да изврши преземање на подарокот, тогаш подарокот може да го преземе друго 

ополномоштено лице со нотарски заверено полномошно дадено од корисникот; 

7) При евентуална неуспешна достава на адресата која корисникот ја има дадено на А1 

Македонија, корисниците кои добиле подарок може да ги подигнат своите подароци од 

деловните простории на А1 Македонија во Скопје (Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 

Скопје) во рок од 90 (деведесет) дена од датумот на извлекување. Доколку во овој рок 

подарокот не се подигне од страна на корисникот, тогаш корисникот го губи правото 

да го подигне доделениот подарок. 

 

 

За повеќе информации јавете се во Контакт центар на број 077 1234. 


