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1. Промоција - подарок Smart-Band (Valentine’s Day)
Важност на промоцијата
Промоцијата “Подарок паметен часовник – Smart-Band” овозможува добивање на
бесплатен уред – смарт бенд, модел Mi Band 3. Промоцијата е достапна во промотивниот
период кој ќе започне на 05.02.2020 година и истата ќе важи до 02.03.2020 или додека
има уреди на залиха.
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за претплатници кои ги исполнуваат следните услови:
 Нарачката е направена по електронски пат преку www.A1.mk;
 Склучат или обноват претплатнички договор со задолжително времетраење од 24
месеци;
 Изберат терминална опрема (мобилен телефон) за која важи оваа промотивната
понуда;
 Одберат еден од следните тарифни модели за мобилна телефонија - A1 Neo M, A1
Neo L, А1 Neo XL и А1 Neon, или пакет услуги за фиксна телефонија, интернет и
телевизија во тарифни модели повисоки од ниво “S”.
Промоцијата не е достапна за тарифата A1 Senior, како и тарифни модели само со SIMкартичка, како и стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.
Количините на телефони вклучени во понудата, како и подароците Mi Band 3, се во
ограничен број.

2. Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за
A1 Neo M/M SIM, A1 Neon/Neon SIM тарифните модели
Важност на промоцијата
Промоцијата започнува да важи од 04.02.2020 година и е со ограничено времетраење.
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат
следните услови:
1) Ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
2) Ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
 На тарифните модели: A1 Neo M или A1 Neon со времетраење на договорната
обврска од 24 месеци, или
 На тарифните модели: A1 Neo M SIM или A1 Neon SIM без задолжително
времетраење на договор.
Содржина на промоцијата
Со активирање на оваа промоција, при склучување или обнова на договорот, корисникот
добива зголемено количество мобилен интернет (национален) вклучен во месечната
претплата на избраниот тарифен модел:
Тарифни модели
Интернет сообраќај вклучен во месечна
претплата

A1 Neo M/
A1 Neo SIM M

A1 Neon/
A1 Neon SIM

15GB
10GB

15GB
10GB
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Начин на користење на промоцијата
По активација на оваа промоција истата се користи во текот на целото времетраење на
договорот, се додека корисникот го користи соодветниот тарифен модел и ги исполнува
условите за нејзино користење.
Интернет сообраќај која е дел од оваа промоција може да се зачува во А1 Net Sef.
Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
 Доколку корисникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока
месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што корисникот може да го
користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен
модел;
 Тарифните модели A1 Neo и A1 Neon со промена кон тарифен модел со пониска
месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на
договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да
важи, а корисникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај
редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена
промоција.
 Тарифните модели A1 Neo SIM M и A1 Neon SIM со промена кон тарифен модел со
пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а корисникот може да
користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната
претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.
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3. Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаминг
за пакетите A1 Roam Surf S/M/L/XL
Важност на промоцијата
Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите постпејд мобилни корисници кои во промотивниот период
ќе активираат некој од интернет роаминг пакетите A1 Roam Surf S/M/L/XL.
Содржина на промоцијата
Доколку корисникот активира некој од A1 Roam Surf S/M/L/XL интернет роаминг пакетите
во периодот на времетраење на промоцијата, истиот ќе добие зголемено количество
мобилен интернет сообраќај во роаминг кој е вклучен во рамките на A1 Roam Surf
пакетите, како што е прикажано во следната табела:
Роаминг интернет-пакети
Вклучен интернетсообраќај

A1 Roam Surf S

A1 Roam Surf M

A1 Roam Surf L

A1 Roam Surf XL

50 MB
20 MB

200 MB
50 MB

500 MB
200 MB

2.048 MB
500 MB

399

699

249

499

Еднократен надоместок
(ден.)
Важност на пакетот
Начин на активација

30 дена од момент на активација
со SMS со текст
START S на
140999

Тарифен интервал

Со SMS со
текст START M
на 140999

со SMS со текст
START L на
140999

Со SMS со
текст START XL
на 140999

100 KB

Цените се во денари со вклучен ДДВ.
A1 Roam Surf роаминг пакетите се валидни само за одредени роаминг партнери/оператори
и одредени земји во Европа и САД објавени на интернет страницата www.A1.mk, што
заедно со останатите услови за користење на овие роаминг пакети се наоѓа во ценовникот
за Роаминг кој можете да го пронајдете ТУКА.
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4. Дополнителна субвенција за активација на нова
мобилна Постпејд линија на A1 Neo S/M/L/XL и А1 Neon
тарифните модели
Важност на промоцијата
Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните
услови:
 На свое име во A1 Македонија веќе да имаат активна најмалку 1 (една) мобилна
постпејд претплатничка линија, за која има преостанато најмалку 3 (три) месеци од
задолжителното времетраење на договорната обврска, односно едновремено на свое
име да активираат 2 (две) или повеќе мобилни Постпејд претплатнички линии, при што
најмалку едната треба да го исполнува условот од точка 2) подолу.
 Ќе склучат нов претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната
обврска од 24 месеци на некој од следните тарифните модели: A1 Neo S, A1 Neo M, A1
Neo L, A1 Neo XL или A1 Neon.
Промоцијата е достапна со склучување на нови договори и тоа при активирање на сосема
нови мобилни претплатнички линии, при префрлување на веќ е користениот мобилен
претплатнички број (линија) од припејд на постпејд, како и со префрлување на
претплатничкиот број од друг оператор во A1. Промоцијата не е достапна за обновување
на постојни договори.
Содржина на промоцијата
Со активирање на оваа промоција, за секоја од ново - активираните мобилни
претплатнички линии на посочените тарифни модели, корисникот еднократно добива
дополнителни 1.000 денари попуст за набавка терминална опрема, по линија. Ова
подразбира дека субвенцијата која му следува на корисникот за набавка на определена
терминална опрема се зголемува за нов дополнителен бенифициран износ од 1.000
денари.
Ваква дополнителна субвенција од 1.000 денари не следува за постоечката активна
мобилна линија, ниту за првата од повеќето ново- активирани мобилни претплатнички
линии доколку корисникот нема постоечки мобилни линии (пр. доколку едновремено
активирал 2 линии - субвенција ќе добие за 1 од линиите активирани на посочените
тарифни модели, доколку едновремено активирал 3 линии - субвенција ќе добие за 2
претплатнички линии активирани на посочените тарифни модели итн.) .
Начин на користење на промоцијата
Дополнителната субвенција во износ од 1.000 денари по линија се доделува за секоја од
ново- активираните мобилни претплатнички линии на некој од тарифните модели A1 Neo
S/M/ L/ XL или А1 Neon, и тоа еднократно и единствено во моментот на активација. Истата
не може да се искористи во понатамошниот тек на важност на договорот.
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5. 20% намалена претплата за A1 Internet, A1 Internet Plus
и A1 Internet Extra за правни лица
Важност на промоцијата
Оваа промоција започнува да важи од 03.09.2019 година и е со ограничено времетраење.
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за правни лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват
претплатничкиот договор со минимално задолжително времетраење на договорната
обврска од 24 месеци, на некој од тарифните модели A1 Internet, A1 Internet Plus и A1
Internet Extra.
Содржина на промоцијата
Тарифни модели
Месечна претплата во денари

A1 Internet

A1 Internet Plus

A1 Internet Extra

399
499

799
999

1599
1999

Со активирање на оваа промоција бизнис корисникот добива за 20% намалена месечна
претплата во текот на целото времетраење на договорот.
Правила за пpомена на тарифен модел за корисниц ите на оваа промоција
Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
 Корисникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени
тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на
тарифните модели A1 Internet Plus и A1 Internet Extra, при што промоцијата ќе остане
во важност, односно корисникот ќе плаќа за 20% намалена месечна претплата за
новоизбраниот тарифен модел;
 Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата кон тарифните модели A1
Internet, A1 Internet Plus, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење
на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да
важи, а корисникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата
од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.
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