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1. Промоција - Зголемени Комбо кредити за A1 Combo Neo Pro/
A1 Combo Lite Neo Pro/ A1 Combo Optic Neo Pro
Промоцијата – Зголемени Комбо кредити за A1 Combo Neo Pro / A1 Combo Lite Neo Pro / A1 Combo
Optic Neo Pro овозможува намалена збирна месечна претплата за корисниците кои ќе внесат некоја
од постоечките пакети за фиксна телефонија и интернет А1 Net Neo/ А1 Net Lite Neo/ А1 Net Optic
Neo во пакет со минимум една мобилна линија.
1.1 Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе
важи ограничен временски период.
1.2 Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна само за правни лица – бизнис корисници кои во промотивниот период
направиле обнова или склучиле нов претплатнички договор на 24 месеци на тарифните модели: A1
Combo Neo Pro S/M, A1 Combo Lite Neo Pro S/M/L и A1 Combo Optic Neo S/М, опишани во точка 6 од
делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од
Ценовникот.
Износот на попуст кој Корисникот го добива при користење на оваа промоција се прикажани во
табелата:

А1 Combo Neo Pro

Месечна претплата на
тарифни модели за фиксна
телефонија и интернет
(ден.)
Кредит за кој се намалува
месечната претплата
доколку корисникот ја
вклучи оваа тарифа во A1
Combo Neo Pro пакет/ A1
Combo Optic Neo Pro / A1
Combo Lite Neo Pro (ден.)
Месечна претплата со попуст
за користење
пакет A1 Combo Neo Pro
пакет/ A1 Combo Optic Neo
Pro / A1 Combo Lite Neo Pro
(ден.)

А1 Net Neo M/
А1 Net Lite Neo M

А1 Net Lite Neo L

А1 Net Optic Neo S

899

1299

1199

-150

-250

-150

899
749

1299
1049

1199
1049

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на
претплатничкиот договор и трае во наредни 24 месеци. Доколку претплатникот во текот на важноста
на претплатничкиот договор изврши одвојување на мобилните линии од пакетот за фиксна
телефонија и интернет, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа
износот на редовната месечна претплата без вклучена промоција/попуст.

2. Промоција - Ikarus антивирус програма вклучен во претплата
во првите 24 месеци
Промоцијата овозможува бесплатно користење на Ikarus антивирус програма вклучена во претплата
во првите 24 месеци за тарифни модели кои вклучуваат интернет услуга на фиксна локација.
2.1 Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе
важи ограничен временски период.
2.2 Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна само за правни лица – бизнис корисници кои во промотивниот период
склучиле нов или обновен претплатнички договор за деловни корисници на 24 месеци на некој од
следните тарифни модели од комерцијалното портфолио: A1 Combo Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Lite
Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Optic Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Neo Pro S/M, A1 Combo Lite Neo Pro S/M/L
и A1 Combo Optic Neo Pro S/M опишани во точка 6 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени
на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
Промоцијата не важи за обнови, како и за нови активации на тарифните модели A1 Combo Box
2/2+/3, А1 TV S/M, A1 TV Lite S/M I A1 Fix uslugi.
2. 3 Содржина на промоцијата
Корисникот со оваа промоција добива право на користење на една лиценца од Ikarus антивирус
програма и пристап до ОДИН платформата каде може да активира и други дополнителни ИКТ услуги
по цени објавени на самата платформа.
По завршување на периодот од 24 месеци, услугата Ikarus антивирус програма ќе биде
деактивирана, и доколку корисникот сака да продолжи да ја користи ќе може да ја активира преку
ОДИН платформата по цена објавена на самата платформа.

3. Промоција- Подарок smart band
Промоцијата – Подарок паметен часовник - smart band овозможува добивање на бесплатен уред Mi
Band 3.
3.1 Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе
важи ограничен временски период и ќе трае додека има уреди на залиха.
3.2 Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои користат некој од тарифните модели
A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, A1 Combo Lite
Neo 4M и A1 Combo Lite Neo 4L, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени
на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници со
задолжително времетраење од 24 месеци за пакетот за услуги на фиксна локација (фиксна
телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo
Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, A1 Combo Lite Neo 4M и A1 Combo Lite Neo 4L пакетите.

4. Промоција – 300 денари попуст на тарифните пакети A1 Net
Lite Neo L и A1 Combo Lite Neo L
4.1 Важност на промоцијата
Промоцијата 300 денари попуст е со важност од 03.09.2019 година и истата ќе трае ограничено
време т.е заклучно со 31.10.2019.
4.2 Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во промотивниот период ќе склучат нов
или ќе обноват претплатнички договор со задолжително времетраење од 24 месеци на некој од
наведените тарифни модели A1 Net Lite Neo L; A1 Combo Lite Neo 3 L или A1 Combo Lite Neo 4 L.
Промоцијата е достапна само на локации каде што постои техничка можност за оптичка мрежна
покриеност.
4.3 Содржина на промоцијата
Со оваа промоција корисниците имаат можност да добијат 300 денари попуст на месечната
претплата за цело времетраење на договорот склучен за соодветниот тарифен модел A1 Net Lite
Neo L, A1 Combo Lite Neo 3 L или A1 Combo Lite Neo 4 L.

5. Промоција - Ноќно сурфање
5.1 Важност на промоцијата
Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019
година.
5.2 Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле нов
или обновиле претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: A1 Combo
Box 2+, A1 Combo Box 3 или A1 Combo Box 4, кои се опишани во Ценовникот Актуелна понуда –
услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги. Промоцијата не важи за
Combo Box Go тарифните модели.
5.3 Содржина на промоцијата
За нови корисници:
Промоцијата “Ноќно сурфање” овозможува бесплатен неограничен интернет за услуга на фиксна
локација за нови корисници на определени тарифни модели секоја вечер во период од 00:00 до
06:00 часот, без да се троши интернетот вклучен во тарифата или од дополнителните пакети кои се
активирани од страна на корисникот. Со активирање на промоцијата Ноќно Сурфање во рамки на
промотивниот период, секој нов корисник добива и дополнителен интернет сообраќај од 50 GB во
рамки на претплатата за избраната тарифа.
За постоечки корисници:
Сите постоечки корисници на A1 Combo Box тарифните модели што го користат месечниот
дополнителен интернет пакет “50 GB дополнителни” по цена од 299 мкд, ќе ја добијат бесплатно
промоцијата “Ноќно сурфање” за неограничен интернет на фиксна локација во период од 00:00 до
06:00 часот се додека е активен овој дополнителен пакет.
Правила на промоцијата:
 Во периодот 00:00 до 06:00 часот, во рамки на промоцијата Ноќно сурфање, корисникот
користи интернет без намалување на брзината и без трошење на интернет сообраќајот кој е
вклучен во месечната претплата на тарифата или активните дополнителните пакети.
 Во периодот од 06:00 часот до 00:00 часот, корисникот користи интернет од количината на
интернет сообраќајот кој е вклучена во месечната претплата на тарифата или активните
дополнителните пакети.




По искористување на интернет сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисникот
може да продолжи да користи интернет сообраќај, но со намалена брзина од 756 Kbps.
Оваа промоција во која е овозможено неограничено бесплатно користење се смета за
Повластена Услуга и за истата важат Посебните услови за користење кои се прилог 5 на
Општите услови за користење објавени на www.A1.mk.

6. Промоција – Еднократен 5GB интернет пакет
6.1 Важност на промоцијата
Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019
година.
6.2 Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле
претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: A1 Combo Box Go 2 или
A1 Combo Box Go 3, кои се опишани во Ценовникот на www.A1.mk во делот - Актуелна понуда –
услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги
6.3 Содржина на промоцијата
Промоцијата овозможува користење на еднократен бесплатен интернет пакет од 5GB кој е активен
во период од 30 дена од денот на активација на услугата A1 Combo Box Gо.
По истек на важноста на овој промотивен пакет, тој автоматски се деактивира и не се обновува.
Доколку Корисникот сака да продолжи да користи интернет услуга потребно е да активира еден од
дополнителните интернет пакети достапни за A1 Combo Box Go тарифните модели.

7. Промоција – Видеотека 24 месеци бесплатно
7.1 Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој започнува на 27.03.2018 година и истата ќе
важи ограничен временски период.
7.2 Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале
Интерактивна Телевизија на еден од тарифните пакети A1 Combo Neo 3 L или A1 Combo Neo 4 L.
Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 2 од делот
Актуелна понуда за постпејд тарифни модели за услуги обезбедени на фиксна локација и
комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
7.3 Содржина на промоцијата
Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до филмови, ТВ серии и
други телевизиски содржини кои се дел од Видеотеката.
Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата Видеотека трае 24 месеци и истиот
започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. Доколку Корисникот сака
да продолжи ја да користи услугата Видеотека по истек на промотивните бесплатни 24 месеци
доколку одново ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.

8. Промоција – Видеотека 3 месеци бесплатно
8.1 Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој е започнат на 27.03.2018 година и истата ќе
важи ограничен временски период.
8.2 Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале
Интерактивна Телевизија на некој од тарифните пакети A1 Combo Neo 3 S или М и A1 Combo Neo
4S или A1 Combo Neo 4М.
Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 2 од делот
Актуелна понуда за постпејд тарифни модели за услуги обезбедени на фиксна локација и
комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
8.3 Содржина на промоцијата
Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до филмови, ТВ серии и
други телевизиски содржини кои се дел од Видеотеката.
Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата Видеотека трае 3 месеци и истиот
започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. Доколку Корисникот сака
да продолжи ја да користи услугата Видеотека по истек на промотивните бесплатни 3 месеци
доколку одново ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.

9. Промоција - 50% попуст на месечна претплата за А1 Combo
Box 2+ за правни лица
9.1 Важност на промоцијата
Промоцијата е со важност од 06.10.2018 година и е со ограничено времетраење.
9.2 Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите правни лица кои имаат најмалку една активна услуга за интернет
на фиксна локација и претплатнички договор на тарифниoт модел A1 Combo Box 2+.
9.3 Содржина на промоцијата
Со оваа промоција претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на
склучувањето на договорот на тарифниот модел A1 Combo Box 2+, добиваат за 50% попуст на
месечната претплата.

Тарифен модел
Mесечна претплата (во ден.)

A1 Combo Box 2+
299
599

Претплатниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на
целото задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.Доколку претплатникот во
текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел A1 Combo Box
2+ со кој ја добил оваа промоција, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи
да го плаќа износот на редовната месечна претплата од ново избраниот тарифен модел, без
вклучена промоција/попуст.

