
Правила за доделување подароци во роденденска кампања под името “ Роденденско изненадување преку Мојот А1” за 2022 година 

Основни информации 

Оваа Роденденска кампања која ја приредува А1 Македонија ги опфаќа  постпејд претплатниците на мобилни комуникациски услуги (тарифни модели кои вклучуваат говорна услуга) 
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 ограничен период, а почнувајќи од 30.08.2022 до 15.09.2022 година при првичното отворање на ажурираната верзија 
на апликацијата “Мојот А1” ќе добијат изненадување, во вид на подарок кој може да биде:  

Тип на подарок Пост-пејд При-пејд 

Бесплатен Gley пакет √ x 

Бесплатен HBO Max пакет √ x 

Бесплатен пакет A1 Xplore Music by Deezer √ x 

Бесплатни 5GB интернет во роаминг √ √ 

Бесплатни 5GB национален интернет x √ 

Бесплатни 50GB национален интернет √ x 

Бесплатна услуга А1 Net Protect  √ √ 

 
 

Правила за доделување и активирање на подароците 

 Постпејд претплатниците на мобилни комуникациски услуги (тарифни модели кои вклучуваат говорна услуга), и корисници на припејд мобилни комуникациски услуги, кои 
редовно ја ажурираат и ја користат апликацијата “Мојот А1” учествуваат во роденденското изненадување; 

 Претлатниците кои имаат отворен долг или доцнат со плаќањето на сметките за користење услуги во А1 Македонија, ќе бидат вклучени во роденденската кампања по 
подмирувањето на долгот, односно по плаќањето на сметките;   

 Секој телефонски број (постпејд или припејд) во промотивниот период ќе добие од било кој тип на подарок само еднаш; 
 Подароците ќе бидат доделени по случаен избор со помош на специјален софтвер; 
 Доколку подарокот е Бесплатни 5GB интернет во роаминг, Бесплатни 5GB национален интернет, Бесплатни 50GB национален интернет или Бесплатна услуга А1 Net Protect 

на Претплатникот или Корисникот му се доделува веднаш со валидност од 30 дена; 
 Доколку подарокот е Бесплатен Gley пакет, Бесплатен HBO Max пакет или Бесплатен пакет A1 Xplore Music by Deezer на Претплатникот или Корисникот му се испраќа СМС 

порака со која се известува дека треба да пристапи на веб страната на Gley/HBO Max/Deezer и самостојно да ја завршат активацијата; 
o Без разлика дали корисникот ќе го активира бесплатниот сервис на веб страната на Gley/HBO Max/Deezer, истиот истекува после 30 дена од датумот на добивање 

на подарокот во Мојот А1; 
 Вработените во А1 Македонија имаат право на учество во роденденското изненадување. 

 
 


