Правила за доделување подароци во кампањата под име „Подарок за нови
искуства“ преку Мојот А1, за 2021 година
Основни информации
Kампања што ја приредува А1 Македонија, ги опфаќа постпејд претплатниците на
мобилни комуникациски услуги (тарифни модели што вклучуваат говорна услуга), сите
постпејд претплатници на услуги на фиксна локација (кои користат услуга поединечно
или во комбиниран пакет) и корисници на припејд мобилни комуникациски услуги, кои
редовно ја ажурираат и ја користат апликацијата „Мојот А1“.
Претплатниците и корисниците на услугите на А1 Македонија во периодот од
02.11.2021 година до 23.11.2021 година, при првичното отворање на ажурираната
верзија на апликацијата „Мојот А1“ ќе добијат изненадување, избор на бесплатен
пакет, во вид на подарок, што може да биде:

Подарок од продуктното портфолиото на А1 Македонија:
За мобилни постпејд и припејд претплатници:
1. Бесплатен интернет - ноќна опција
2. Бесплатен Roam Surf 500МB
3. Бесплатни 15GB интернет
За претплатници на услуга на фиксна локација, во зависност од технологијата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бесплатен
Бесплатен
Бесплатен
Бесплатен
Бесплатно
Бесплатни
Бесплатни
Бесплатни

Pink ТВ пакет
Pink Lite ТВ пакет
HBO ТВ пакет
HBO Lite ТВ пакет
зголемување на интернет брзина
100 национални минути
50 меѓународни минути
50GB интернет

Правила за доделување, за доставување и за подигнување на подароците


Постпејд претплатниците на мобилни комуникациски услуги (тарифни модели што
вклучуваат говорна услуга), сите постпејд претплатници на услуги на фиксна локација
(кои користат услуга поединечно или во комбиниран пакет) и корисници на припејд
мобилни комуникациски услуги, кои редовно ја ажурираат и ја користат апликацијата
„Мојот А1“, учествуваат во изненадувањето;



Претплатниците што имаат отворен долг или доцнат со плаќањето на сметките за
користење услуги во А1 Македонија, ќе бидат вклучени во кампањата по
подмирувањето на долгот, односно по плаќањето на сметките;



Секој телефонски број (постпејд или припејд) во промотивниот период ќе добие од кој
било тип подарок само еднаш;



Подароците кои се доделуваат на корисниците се еднократни, по што можноста за
користење на истите престанува;



Доколку подарокот е продуктен бенефит на претплатникот или на корисникот му се
доделува веднаш со валидност од 30 дена доколку претплатникот е постпејд или 7 дена
доколку корисникот е припејд;



Изборот на подароци ќе се доделуваат во зависност од тарифниот модел и/или тип на
услуга кој корисникот ја има, само преку посебно достапна опција на апликацијата
Мојот А1;



Вработените во А1 Македонија немаат право на учество во кампањата „Подарок за нови
искуства“.

