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1 Промоција – Без надоместок за инсталација на терминална
опрема
Промоцијата овозможува склучување на договор без задолжително времетраење на договор и без
надоместок за инсталација на терминална опрема
1.1
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период започнувајќи од 25.11.2021 година и е достапна
само за физички лица.
1.2
Услови за користење на промоцијата
За да ja добие корисникот промоцијата треба да направи активација или обнова на договор на
на некој од тарифните модели преку кабелска и оптичка технологија на А1 инфраструктура. За
овие корисници промотивно нема да се наплатува надоместок во износ од 2376 денари како што е
опишано во точка 4.3.1 во делот Надоместоци за инсталација/деинсталација и техничка
интервенција за услуги на фиксна локација преку кабелска и оптичка технологија од Општиот
ценовник објавен на веб. Корисниците кои ја имаат оваа промоција со спојување во А1 Combo
конвергентен пакет не добиваат субвенција.
Промена на тарифен модел
Доколку корисникот ја има оваа промоција, правилата за промена на тарифен модел не се
менуваат.

2 Промоција – Зголемена субвенција и зголемен попуст за
конвергентни корисници на А1 Combo за физички лица
Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 4.000 или 5.000 денари за фиксни
услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолy. Истовремено, овозможува
зголемен A1 Combo попуст за одредени тарифни модели при спојување на фиксниот дел од
услугата со мобилни услуги во A1 Combo пакет.
Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на УРЕД (мобилен
телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на А1 Македонија
2.1
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период започнувајќи од 25.11.2021 година.
2.2
Услови за користење на промоцијата
За да ja добие корисникот промоцијата Зголемена субвенција за конвергентни корисници на А1
Combo и промоцијата зголемен A1 Combo попуст треба да направи активација или обнова на
договор на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под
услов тој тарифен модел да е врзан во конвергентен A1 Combo пакет, односно ќе го искомбинира
со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги. Износот на
субвенција зависи од изборот на корисникот за некоја од следните тарифи:
A1 Combo тарифа
A1 Net M
A1 Net L
A1 Net M + TV S
A1 Net M + TV M
A1 Net M + TV L
A1 Net L + TV S

Субвенција
4.000
5.000
4.000
4.000
4.000
5.000

А1 Combo попуст
-300
нема
-300
-300
-300
нема
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A1 Net L + TV M
A1 Net L + TV L

нема
нема

5.000
5.000

Во табелата е претставен вкупниот А1 Combo попуст, регуларен плус зголемен.
Конвергентната субвенцијата може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни
линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број (PSTN).
Корисникот може да активира целосно нов пакет или може да направи обнова, надградба (upgrade)
или спојување (merge) на некои од постоечките услуги кои ги користи. Во сите случаи се склучуваат
договори на нови 24 месеци и корисникот ќе ја добие и двете промоции. За активација на
дополнителни ТВ уреди, како и спојување на дополнителни фиксни линии во рамки на пакет не
следува промоција.
Промена на тарифен модел
Промоциите не следуваат доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен
модел без обнова на договор. За корисниците кои ги имаат овие промоции важат стандардните
правила за промена на тарифен модел. Промоциите може да се комбинираат со останатите актуелни
промоции.

3 Промоција
Зголемена
субвенција
за
конвергентни
корисници на А1 Combo Business достапни за правни лица
Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 6.000, 8.000 или 10.000 денари за
фиксни услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолу.
Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на уред (мобилен
телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на А1 Македонија.
3.1
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период започнувајќи од 25.11.2021 година.
3.2
Услови за користење на промоцијата
За корисникот да ја добие оваа промоција треба да направи активација или обнова на договор на
нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој
тарифен модел да е врзан во конвергентен А1 Combo Business пакет, односно ќе го искомбинира
со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги. Износот на
субвенцијата зависи од изборот на корисникот за некоја од следниве тарифи:
Тарифа за фиксните услуги од
A1 Combo Business
A1 Net Business M
A1 Net Business L
A1 Net Business XL
A1 Net Business M + TV S
A1 Net Business M + TV M
A1 Net Business M + TV L
A1 Net Business L + TV S
A1 Net Business L + TV M
A1 Net Business L + TV L
A1 Net Business XL + TV S
A1 Net Business XL + TV M
A1 Net Business XL + TV L

Субвенција
6.000
8.000
10.000
6.000
6.000
6.000
8.000
8.000
8.000
10.000
10.000
10.000
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Конвергентната субвенцијата може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни
линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број ( PSTN).
Корисникот може да активира целосно нов пакет или може да направи обнова, надградба (upgrade)
или спојување (merge) на некои од постоечките услуги кои ги користи. Во сите случаи се склучуваат
договори на нови 24 месеци и корисникот ќе ја добие истата промоција. За активација на
дополнителни ТВ уреди, како и спојување на дополнителни фиксни линии во рамки на пакет не
следува оваа промоција.
Промена на тарифен модел
Промоцијата за Субвенција за конвергентни корисници на А1 Combo Business, достапна за правни
лица, не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без
обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за
промена на тарифен модел.
Промоцијата конвергентна субвенција може да се комбинира со останатите актуелни промоции.

4 Промоција – Зголемени попусти за фиксни линии во А1 Combo
Business пакети достапни за правни лица
Промоцијата овозможува добивање на дополнителен попуст на фиксните линии во зависност
од тарифниот модел и притоа тие да се вклучени во еден од конвергентните А1 Combo Business
пакети: A1 Net Business S, A1 Net Business M, A1 Net Business L, A1 Net Business XL, A1 Net
Business S + TV S/M/L, A1 Net Business M + TV S/M/L, A1 Net Business L + TV S/M/L, A1 Net
Business XL + TV S/M/L.
4.1
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период започнувајќи од 25.11.2021 година.
4.2
Услови за користење на промоцијата
За корисникот да ја добие оваа промоција треба да направи активација или обнова на
договорот на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени подолу во табелите и тоа
под услов тој тарифен модел да е вклучен во А1 Combo Business пакет:
Месечна
претплата

Регуларен
Combo попуст

Промотивен
Combo попуст

Месечна
претплата со
промотивен
Combo попуст

A1 Net Business S

814

59

118

696

A1 Net Business M

1.168

118

236

932

A1 Net Business L

1.640

177

354

1.286

A1 Net Business XL

2.820

236

472

2.348

A1 Net Business S + TV S

1.050

59

118

932

A1 Net Business S + TV M

1.286

59

118

1.168

A1 Net Business S + TV L

1.404

59

118

1.286

A1 Net Business M + TV S

1.404

118

236

1.168

A1 Net Business M + TV M

1.640

118

236

1.404

A1 Net Business M + TV L

1.758

118

236

1.522

A1 Net Business L + TV S

1.876

177

354

1.522

A1 Net Business L + TV M

2.112

177

354

1.758

A1 Net Business L + TV L

2.230

177

354

1.876

Тарифен модел за
фиксните услуги
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A1 Net Business XL + TV S

3.056

236

472

2.584

A1 Net Business XL + TV M

3.292

236

472

2.820

A1 Net Business XL + TV L

3.410

236

472

2.938

Промена на тарифен модел
Промоцијата за зголемени Combo попусти за фиксните линии не следува доколку корисникот
направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците
кои ја имаат оваа промоција важат стандардите правила за промена на тарифен модел, со тоа што
при промена на тарифен модел ќе се избрише и регуларниот и дополнителниот Combo попуст и ќе
се доделат соодветните два на новиот тарифен модел.

5 Промоција – 50% Попуст на претплата за дополнителни
интернет пакети за A1 Combo Box Go
Промоцијата – 50% попуст на дополнителните Интернет пакети за A1 Combo Box Go
тарифни модели овозможува добивање на 50% попуст на месечната претплата само доколку се
активира по втор пат истиот пакет што моментално го има како активен корисникот.
Дневен 2 со 50% Викенд 2 со 50% Неделен 2 со 50% Месечен 2 со 50%
попуст
попуст
попуст
попуст

Промотивни Интернет пакети

Регуларна месечна претплата
(ден.)
Промотивна месечна претплата
(ден.)
Време на важност на пакетот
Вклучен интернет сообраќај
Брзина на интернет
1)
2)

2)

1)

99

199

299

799

49

99

149

399

7 дена
од моментот на
активација
50GB

30 дена
од моментот на
активација
100GB

20/1 Mbps

20/1 Mbps

24часа
3 дена
од моментот на од моментот на
активација
активација
5GB
20GB
20/1 Mbps

20/1 Mbps

По истекот на времето на важност, пакетите автоматски се деактивираат
По искористување на вклучениот интернет сообраќај пакетот автоматски се деактивира

5.1
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.06.2021 година и истата ќе
важи ограничен временски период.
Промотивните пакети се достапни за активација преку сите канали.
5.2
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите корисници на тарифните модели A1 Combo Box Go 2 и A1 Combo
Box Go 3 кои за време на промоцијата имаат активен или ќе активираат барем еден од
регуларните пакети опишани во точка 1.9.1 од делот Дополнителни услуги и пакети за фиксни и
комбинирани пакети од ценовникот.
Се додека првиот пакет е активен корисниците ќе имаат можност да активираат еднократно пакет
од ист вид со 50% попуст.
Корисник истовремено може да активира само еден промотивен пакет од ист вид или доколку има
комбинација на повеќе активни регуларни пакети од различен вид ќе може да ја добие еднократно
промоцијата за секој од нив.
Промоцијата не важи за веќе активираните пакети пред почетокот на промоцијата.
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6 Промоција - Зголемени попусти за мобилните линии во А1
Combo Business пакетите достапни за правни лица
Промоцијата овозможува добивање на дополнителен попуст на мобилните линии во зависност од
тарифниот модел и притоа тие да се вклучени во еден од конвергентните А1 Combo Business
пакети: A1 Net Business S, A1 Net Business M, A1 Net Business L, A1 Net Business XL, A1 Net
Business S + TV S/M/L, A1 Net Business M + TV S/M/L, A1 Net Business L + TV S/M/L, A1 Net Business
XL + TV S/M/L.
6.1
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој започнува од 03.09.2021 година.
6.2
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна само за правни лица.
За корисникот да ја добие оваа промоција треба да направи активација или обнова на договорот
на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени подолу во табелите и тоа под услов тој
тарифен модел да е вклучен во А1 Combo Business пакет:
Тарифен модел за
мобилните услуги

A1 Business M

A1 Business L

A1 Business XL

A1 Business XXL

Месечна претплата (ден.)

814

1.168

1.876

2.938

Регуларен Combo попуст

-118

-177

-177

-236

Промотивен Combo попуст

-177

-236

-295

-413

Месечна претплата со
Combo попуст

637

932

1.581

2.525

Промена на тарифен модел
Промоцијата за зголемени Combo попусти мобилните линии не следува доколку корисникот
направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците
кои ја имаат оваа промоција важат стандардите правила за промена на тарифен модел, со тоа што
при промена на тарифен модел ќе се избрише и регуларниот и дополнителниот Combo попуст и ќе
се доделат соодветните два на новиот тарифен модел.

7 Промоција- Попуст на месечна претплата за А1 Office Box
тарифни модели достапни за правни лица
Промоцијата – Попуст на месечна претплата за A1 Office Box тарифни модели овозможува
добивање на попуст на претплатата за следните тарифни модели:
200 мкд попуст за A1 Office Box 2;
300 мкд попуст за A1 Office Box 3.
7.1
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 30.04.2020 година и истата ќе
важи ограничен временски период.
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7.2
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите правни лица доколку направат нова активација или обнова на
договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна
локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на тарифните модели наведени
погоре, а опишани во точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација
и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
Промоцијата не важи за нови активации и обнова на договори за услуги на фиксна локација
(фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на преостанатите тарифните модели од
актуелното тарифно портфолио кои не се наведени погоре како и за стари тарифни модели кои не
се дел од актуелното тарифно портфолио.
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