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1. A1 TV, A1 TV Lite, A1 Net Neo, A1 Net Neo Optic и A1 Net
Lite Neo - Тарифни модели за поединечни услуги на
фиксна локација
Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 25.08.2020
Поединечна услуга кабелска телевизија
Тарифни модели

A1 TV S

A1 TV М

349

699

до 60

до 120

Не

Не

Месечна претплата (ден.)
Број на ТВ-канали
Интерактивна ТВ

Сите корисници кои за првпат ќе склучет договор на тарифните модели A1 TV S и A1 TV М,
добиваат 100% попуст на првата месечна претплата.
Поединечна услуга телевизија преку DVB-T технологија
Тарифни модели

A1 TV Lite S

A1 TV Lite M

199

299

до 20

до 45

Не

Не

Месечна претплата (ден.)
Број на ТВ-канали
Интерактивна ТВ

Овие тарифни модели се достапни само за договор со задолжително минимално
времетраење од 24 месеци.
Бројот на канали што може да се гледаат во пакетот зависи од регионот к аде што се
користи услугата телевизија преку DVB-T поради различниот број на македонски
регионални дигитални телевизии во различни региони.
Поединечна услуга интернет преку кабелска технологија
Тарифни модели

A1 Net XS

A1 Net Neo S

A1 Net Neo M

Месечна претплата (ден.)

598

699

899

Вклучен интернет сообраќај

Неограничен

Неограничен

Неограничен

Интернет-брзина
(download/upload)

15/1 Mbps

50/3 Mbps

100/5 Mbps

Фиксна телефонија

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Не

Не

Не

Вклучени бесплатни минути

Цените на услугите на фиксна телефонија овозможени во рамките на овие тарифни модели
се наведени во во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.
Сите корисници кои за првпат ќе склучат договор на тарифните модели A1 Net XS, A1 Net
Neo S и A1 Net Neo M, добиваат 100% попуст на првата месечна претплата.

Поединечна услуга интернет обезбедена преку други технологии
Тарифни модели

A1 Net Neo Lite S

A1 Net Neo Lite M

A1 Net Neo Lite L

Месечна претплата (ден.)

699

899

1.299

Вклучен интернет-сообраќај

Неограничен

Неограничен

Неограничен

Интернет-брзина
(download/upload)

до 10/1 Mbps,
Жичан ADSL

до 16/1 Mbps,
Жичан ADSL

до 40/40 Mbps,
Оптика

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Не

Не

Не

Фиксна линија
Вклучени бесплатни минути

Услугите во рамките на овие тарифни модели се обезбедени како големопродажни услуги
од друг оператор.
За Услугата – интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено
неограничено бесплатно користење, но имајќи во предвид дека станува збор за
големопродажни услуги обезбедени од друг оператор, по негово барање А1 Македонија
може да ја ограничи месечната количина на интернет сообраќајот на корисниците на овие
тарифни модели.
Овие тарифни модели сe достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со
обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24
месеци.
Цените на услугите на фиксна телефонија овозможени во рамките на овие тарифни модели
се наведени во во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.
Пакети од 2 услуги (фиксна телефонија и интернет на фиксна локација)
обезбедени преку оптички кабел
Тарифни модели
Месечна претплата (ден.)
Вклучен сообраќај
Интернет

Интернет-брзина

A1 Net Optic Neo S

A1 Net Optic Neo M

999

1.199

1 TB (терабајт)

1 TB (терабајт)

50/50 Mbps

100/100 Mbps

Неограничено

Неограничено

(download/upload)
Фиксна
линија

Бесплатни разговори кон
сите национални фиксни
мрежи

Овие тарифни модели сe достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со
обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска
24 месеци.
Овие тарифни модели сe достапни само во регионите каде има техничка можност за
обезбедување на услугата за овие тарифни модели, односно каде што Операторот има своја
оптичка мрежа.
По надминување на вклучениот интернет сообраќај во тарифните модели, брзината на
интернет услугата се намалува на 2/2 Mbps но искористениот сообраќај не се наплатува.

Цените на услугите на фиксна телефонија овозможени во рамките на овие тарифни модели
се наведени во во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

2. A1 Combo Neo 3 - Комбинирани пакети од 3 фиксни
услуги
Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 25.08.2020
Пакети од 3 услуги (фиксна телефонија, интернет на фиксна локација и ТВ)
обезбедени преку кабелска технологија
Тарифни модели

A1 Combo
3 XS

A1 Combo Neo
3S

A1 Combo Neo
3M

A1 Combo Neo
3L

799

899

1.199

1.699

до 80

до 90

до 130

до 150

Интерактивна ТВ

Не

Вклучена

Вклучена

Вклучена

A1 Видеотека

Не

3
мес.бесплатно

1

1

2

2

Неограничен

Неограничен

Неограничен

Неограничен

15/1 Mbps

30/1 Mbps

50/3 Mbps

100/5 Mbps

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Месечна претплата (ден.)
Број на ТВ-канали

ТВ

Број на ТВприклучоци
Интерн
ет

Фиксна
линија

Вклучен сообраќај
Интернет-брзина
(download/upload)
Бесплатни
разговори кон
сите национални
фиксни мрежи

3
мес.бесплатно

Вклучена

Сите корисници кои за првпат ќе склучат договор на тарифните моде ли A1 Combo 3 XS,, A1
Combo Neo 3S, A1 Combo Neo 3М и A1 Combo Neo 3L, добиваат 100% попуст на првата
месечна претплата.
Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени
во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.
По истек на бесплатниот период услугата A1 Видеотека може да се користи со месечен
надомест од 249 денари.
Пакети од 3 услуги (фиксна телефонија, интернет на фиксна локација и ТВ)
обезбедени преку оптички кабел
Тарифни модели
Месечна претплата (ден.)
Број на ТВ-канали
ТВ

Интерактивна ТВ
A1 Видеотека
Број
на
приклучоци

ТВ-

А1 Combo Optic
Neo 3S

А1 Combo Optic
Neo 3M

А1 Combo Optic
Neo 3L

1.199

1.499

1.999

до 90

до 130

до 150

Вклучено во
претплата

Вклучено во
претплата

Вклучено во
претплата

3 месеци бесплатно
користење

3 месеци бесплатно
користење

Бесплатно
користење

1

До 2

До 2

Вклучен сообраќај
Интернет

1 TB (терабајт)

1 TB (терабајт)

1 TB (терабајт)

30/30 Mbps

50/50 Mbps

100/100 Mbps

Неограничено

Неограничено

Интернет-брзина)
(download/upload)

Фиксна
линија

Бесплатни
разговори кон сите
национални
фиксни мрежи

Неограничено

Овие тарифни модели сe достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со
обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24
месеци.
Овие тарифни модели сe достапни само во регионите каде има техничка можност за
обезбедување на услугата за овие тарифни модели, односно каде што Операторот има своја
оптичка мрежа.
По надминување на вклучениот сообраќај во тарифните модели, брзината на интернет
услугата се намалува на 2/2 Mbps но искористениот сообраќај не се наплатува.
По истек на бесплатниот период услугата A1 Видеотека може да се користи со месечен
надомест од 249 денари.
Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени
во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.
Пакети од 3 услуги (фиксна телефонија, интернет на фиксна локација и ТВ)
обезбедени преку други технологии
А1 Combo
А1 Combo
Тарифни модели
А1 Combo Lite
Neo 3 M
Lite Neo 3 S
Lite Neo 3 L
Месечна претплата (ден.)
Број на ТВ-канали
ТВ

Број на ТВ-приклучоци
Интерактивна ТВ

Интернет

Фиксна линија

899

1.199

1.699

до 50

до 60

до 60

1

2

2

Не

Не

Не

Вклучен сообраќај

Неограничен

Неограничен

Неограничен

Интернет-брзина
(download/upload)

до 10/1 Mbps,
Жичан ADSL

до 16/1 Mbps,
Жичан ADSL

до 40/40 Mbps,
Оптика

Бесплатни разговори кон
сите национални фиксни
мрежи

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Услугите во рамките на овие тарифни модели се обезбедени како големопродажна услуга од
друг Oператор преку оптички кабел или жичан ADSL.
Овие тарифни модели сe достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со
обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24
месеци.
За Услугата – интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено
неограничено бесплатно користење, но имајќи во предвид дека станува збор за

големопродажни услуги обезбедени од друг оператор, по негово барање, А1 Македонија
може да ја ограничи месечната количина на интернет сообраќајот на корисниците на овие
тарифни модели.
Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени
во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.
Пакети од 3 услуги (фиксна телефонија, интернет на фиксна локација и ТВ)
обезбедени преку GSM технологија
Тарифен модел

A1 Combo Box 3

Месечна претплата (ден.)

799

Број на ТВ-канали
ТВ

до 50

Број на ТВ-приклучоци

1

Интерактивна ТВ

Не

Вклучен сообраќај

100 GB

Интернет-брзина (download/upload)

Интернет

По искористување на вклучениот
сообраќај
Фиксна линија

Бесплатни разговори кон
национални фиксни мрежи

до 20/1 Mbps
Бесплатно со брзина 2/1 Mbps

сите

Неограничено

За користење на овој тарифен модел важат правилата наведени во точка 1.7 од Актуелниот
ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

3. А1 Combo Neo 4 - Комбинирани пакети на фиксни и
мобилни услуги
Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 25.08.2020.
Тарифни пакети што вклучуваат 4 комбинирани услуги на фиксна телефонија,
интернет и кабелска телевизија и мобилна телефонија
Тарифни модели

А1 Combo 4
XS

А1 Combo
Neo 4S

А1 Combo Neo
4M

А1 Combo
Neo 4L

1.199

1.299

2.497

3.699

Број на ТВ канали

до 80

до 90

до 130

до 150

Интерактивна ТВ

Не

Вклучена

Вклучена

Вклучена

A1 Видеотека

Не

3
мес.бесплатно

3
мес.бесплатно

Вклучена

1

1

2

2

Неограничен

Неограничен

Неограничен

Неограничен

Месечна претплата (ден.)

ТВ

Интернет

Број на ТВ
приклучоци
вклучени во
претплатата
Вклучен сообраќај

Интернет-брзина4 )

15/1 Mbps

30/1 Mbps

50/3 Mbps

100/5 Mbps

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Број на мобилни
линии вклучени
во претплатата

1

1

2

2

Макс. број на
мобилни линии
кои може да се
вклучат во пакет

1

2

4

6

Тарифни модели

А1 Neo S

А1 Neo S

А1 Neo M

А1 Neo L

(download/upload)
Фиксна
линија

Мобилни
линии

Бесплатни
разговори кон
сите фиксни
национални
мрежи

Можноста за користење комбинирани пакет услуги на фиксна локација во комбинација со
услуги на мобилна телефонија од А1 Combo 4 портфолио ќе биде достапна за сите нови и
постојни корисници, правни и физички лица што ќе склучат претплатнички договор за
комбинирано користење услуги за мобилна телефонија и пакет услуги на фиксна локација
со минимално задолжително времетраење од 24 месеци на секоја од услугите вклучени во
пакетот.
Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени
во точка 1.4 од Актуелниот ценовник за фиксни и комбинирани пакети.
Овие тарифни пакети се достапни само во градовите и реоните каде што Операторот има
своја кабелска мрежа. Во реоните каде што има покривање со LAN мрежа, брзината на
интернет достигнува до 60Mbps.
Пакети што вклучуваат 4 комбинирани услуги за фиксна телефонија, интернет и
телевизија преку оптичка мрежа и мобилна телефонија
Тарифни модели

А1 Combo Optic
Neo 4S

А1 Combo Optic
Neo 4M

А1 Combo Optic
Neo 4L

1.599

2.797

3.197

Број на ТВ канали

до 90

до 130

до 150

Интерактивна ТВ

Вклучена

Вклучена

Вклучена

3 мес.бесплатно

3 мес.бесплатно

бесплатно

1

2

2

1 TB (терабајт)

1 TB (терабајт)

1 TB (терабајт)

30/30 Mbps

50/50 Mbps

100/100 Mbps

Неограничено

Неограничено

Неограничено

Месечна претплата (ден.)

ТВ

A1 Видеотека
Број на
ТВприклучоци
вклучени во
претплатата
Вклучен сообраќај

Интернет
Фиксна
линија

Интернет-брзина
(download/upload)
Бесплатни разговори
кон
сите
фиксни
национални мрежи

Мобилни
линии

Број на мобилни
линии вклучени во
претплатата
Макс. број на
мобилни линии кои
може да се вклучат
во пакет
Тарифни модели

1

2

2

2

4

6

А1 Neo S

А1 Neo M

А1 Neo M

Овие тарифни модели сe достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со
обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24
месеци.
Овие тарифни модели се достапни само во регионите каде има техничка можност за
обезбедување на услугата за овие тарифни модели, односно каде што Операторот има своја
оптичка мрежа.
По надминување на вклучениот сообраќај во тарифните модели, брзината на интернет
услугата се намалува на 2/2 Mbps но остварениот сообраќај не се наплатува.
Пакети што вклучуваат 4 комбинирани услуги на фиксна телефонија, интернет и
телевизија преку други технологии како и мобилна телефонија
А1 Combo Lite
Neo 4S

А1 Combo Lite
Neo 4M

А1 Combo Lite
Neo 4L

1.299

2.497

3.699

до 50

до 60

до 60

1

2

2

Вклучен сообраќај

Неограничен2 )

Неограничен2 )

Неограничен2 )

Интернет-брзина
(download/upload)

до 10/1 Mbps,
Жичан ADSL

до 16/1 Mbps,
Жичан ADSL

до 40/40 Mbps,
Оптика

Бесплатни разговори
кон
сите
фиксни
национални мрежи

Неограничено

Неограничено

Неограничено

1

2

2

2

4

6

А1 Neo S

А1 Neo M

А1 Neo L

Тарифни модели
Месечна претплата (ден.)
Број на ТВ-канали1 )
ТВ

Интернет

Фиксна
линија

Број на ТВприклучоци вклучени
во претплатата

Број на мобилни
линии вклучени во
претплатата
Мобилни
линии

Макс. број на
мобилни линии кои
може да се вклучат
во пакет
Тарифни модели

Услугите во рамките на овие тарифни модели се обезбедени од друг оператор како
големопродажни услуги преку оптика или жичан ADSL.
Овие тарифни модели сe достапни за физички и правни лица со склучување на нов или со
обнова на претплатнички договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

За Услугата – интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено
неограничено бесплатно користење, но имајќи во предвид дека станува збор за
големопродажни услуги обезбедени од друг оператор, по негово бара ње, А1 Македонија
може да ја ограничи месечната количина на интернет сообраќајот на корисниците на овие
тарифни модели.
Пакети што вклучуваат 4 комбинирани услуги на фиксна телефонија, интернет и
телевизија преку GSM технологиja (мобилна мрежа) како и мобилна телефонија
Тарифен модел

A1Combo Box 4

Месечна претплата (ден.)
ТВ

Интернет

1.199

Број на ТВ-канали

до 50

Број на ТВ-приклучоци

1

Вклучен сообраќај

100 GB

Интернет-брзина
(download/upload)

до 20/1 Mbps

По искористување на вклучениот
сообраќај
Фиксна линија

Мобилни линии

Бесплатни
разговори
кон
национални фиксни мрежи

Бесплатно со брзина 2/1 Mbps
сите

Неограничено

Број на мобилни линии вклучени во
претплатата

1

Mаксималen број на мобилни линии
кои можат да се вклучат во пакетот

2

Тарифen модел

А1 Neo S

За користење на овој тарифен модел важат правилата наведени во точка 1.7 од Актуелниот
ценовник за фиксни и комбинирани пакети.
Начин на комбинирање на тарифни пакети со 4 услуги
Пакетите А1 Combo Neo 4/ А1 Combo Optic Neo 4/ А1 Combo Lite Neo 4 претставуваат пакет
услуги, комбинација на А1 Combo Neo 3/ А1 Combo Optic Neo 3 / А1 Combo Lite Neo 3
пакетите за фиксни услуги (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) со кој било
мобилен постпејд тарифен модел.
Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за А1 Combo Neo 4/ А1 Combo Optic
Neo 4/ А1 Combo Lite Neo 4 пакет услуги, добива соодветно попуст на претплатата за пакетот
А1 Combo Neo 3/ А1 Combo Optic Neo 3/ А1 Combo Lite Neo 3 и на претплатата за избраниот
тарифен модел за мобилни услуги. Кредитот/попустот за кој се намалува месечната
претплата за мобилни услуги е во зависност од избраниот тарифен модел што се комбинира
во пакетот А1 Combo Neo 4/ А1 Combo Optic Neo 4/ А1 Combo Lite Neo 4.
Нема ограничување во комбинациите што може да ги прави корисникот, односно корисникот
може да вклучи која било тарифа за мобилна постпејд претплата во кој било од пакетите
Combo Neo 4 S, M или L или пакетите А1 Combo Lite Neo 4 S, M или L, како и Combo Optic
Neo 4 S, M или L или A1Combo Box 4.
Попуст на пакети од 3 фиксни услуги комбинирани во Combo 4 пакет

Тарифни пакети

Месечна претплата
(ден.)
Попуст на
месечната
претплата (ден.)
Месечна
претплата со
попуст (ден.)

A 1Combo Neo
3M/ A 1 Combo
Lite Neo 3M/ A 1
Combo
Optic Neo 3S

A 1 Combo 3
XS / A 1
Combo Box
3

A 1 Combo
Neo 3S/ A 1
Combo
Lite Neo 3S

A 1 Combo Neo
3L /
A 1 Combo Lite
Neo 3L

A 1 Combo
Optic Neo
3M

A 1 Combo
Optic Neo
3L

799

899

1.199

1.699

1.499

1.999

-50

-50

-100

-200

-100

-200

749

849

1.099

1.499

1.399

1.799

Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од портфолиото A1 Neo
Тарифен модел

A1 Neo S

A1 Neo M /
A1 Neon

A1 Neo L

Месечна претплата (ден.)

499

799

1.399

Попуст на месечна претплата при комбинирање во
A1 Combo Neo 4 пакет/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1
Combo Lite Neo 4/ A1 Combo Box 4 (ден.)

-49

-100

-299

Месечна претплата со попуст (ден.)

450

699

1.100

Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од портфолиото A1 Neo SIM

Тарифни модели
Месечна претплата (ден.)
Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1
Combo Neo 4 пакет/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite
Neo 4/ A1 Combo Box 4 (ден.)

Месечна претплата со попуст (ден.)
Попуст за мобилни услуги во тарифен модел A1 MyKi

A1 Neo S
SIM

A1 Neo M
SIM/ A1
Neon SIM

A1 Neo L
SIM

449

649

999

-49

-100

-299

400

549

700

Тарифен модел

A1 MyKi

Месечна претплата (ден.)

399

Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo Neo
4 пакет/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite Neo 4/ A1 Combo
Box 4 (ден.)

-100

Месечна претплата со попуст (ден.)

299

Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од други тарифни портфолија

Доколку месечната претплата на
тарифниот модел е помеѓу:

Попуст на месечна претплата при комбинирање во
A1 Combo Neo 4 пакет/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1
Combo Lite Neo 4/ A1 Combo Box 4

100 – 399 ден.

-30 ден.

400 – 599 ден.

-50 ден.

600 – 999 ден.

-75 ден.

1000 – 1499 ден.

-125 ден.

> 1500 ден.

-175 ден.

Дополнителни правила при користење на попусти за комбинирање на услуги во
A1 Combo 4 пакет
Доколку корисникот користи промоција „Пола месечна претплата” и таа линија сака да ја
вклучи во пакетот A1 Combo 4, корисникот ќе ја изгуби таа промоција и ќе го добие само
кредитот што следува за мобилна линија во A1 Combo 4.
Корисници на постарите тарифни модели со месечна претплата до 100 ден., како и на
тарифните модели: Select без обврски, Select пакет со телефон 1, Select пакет со телефон
100, Mobile GO S, Mobile GO M, Business E45, Business E45 Plus, Business Exclusive 3 Plus,
Business Exclusive 4 Plus, Business Premium 5, Business Premium 8, Business Premium 12,
Business Premium 13, Business 0 Plus, Business Partner Plus, Business Zero нема да добијат
кредит за мобилна линија во Combo 4.
Попуст на месечна претплата за постојни мобилни тарифи и новите A1 Neo тарифи во пакетот
A1 Combo 4 важи за резиденцијални и бизнис корисници.
Бизнис корисниците на кои им следува 10% попуст на месечната претплата доколку таа
линија ја вклучат во A1 Combo 4, ќе го задржат овој попуст и ќе го добијат редовниот кредит
за мобилна линија во A1 Combo 4, а доколку има друг попуст, истиот нема да биде
апликативен.
Минимален број на вклучени линии во секој од пакетите A1 Combo 4 од кој било тарифен
модел е една мобилна линија.
Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во
пакетот A1 Combo 4, корисникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил со
активирање на пакетот A1 Combo 4. За услугите што претплатникот ќе продолжи да ги

користи, ќе се применуваат цените на услугите од соодветниот та рифен модел без попуст,
согласно со официјалниот Ценовник на Операторот објавен на интернет -страницата
www.A1.mk.
Промена на тарифен модел
Корисниците на фиксни тарифни модели со една или две услуги можат во секое време без
дополнителен надоместок да направат обнова на договор на нови 24 месеци со миграција
кон тарифен модел со три услуги.
Промена на тарифен модел од стар тарифен модел кон тарифен модел од A1 Combo Neo
тарифното портфолио не е дозволена без потпишување на нов договор.
Промена на тарифен модел во рамки на A1 Combo Neo тарифното портфолио со ист број,
технологија и вид на услуги е дозволена без потпишување на нов договор само доколку
корисникот оди кон тарифен модел с о повисока претплата. .
Промена на тарифен модел во рамки на A1 Combo Neo тарифното портфолио со ист број и
вид на услуги, но различна технологија е дозволена само доколку корисникот прави промена
на адреса и доколку на новата адреса нема можност за иста та технологија. Корисниците кои
ги исполнуваат условите за обнова на претплатничкиот договор, односно се наоѓаат во
период од 3 и помалку месеци пред истек на договорната обврска, можат да направат
промена кон тарифен модел од A1 Combo Neo тарифното портф олио со ист број и вид на
услуги, со потпишување на договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.
Промена кон тарифен модел во рамки на A1 Combo Neo портфолио кон тарифен модел со
помал број на услуги е дозволено во било кое време под следните услови:
 Со потпишување на нов договор на 24 месеци, и


Со плаќање на еднократен надоместок од 3999 денари по услуга, доколку на
корисникот сеуште не му е истечена договорната обврска.

Доколку корисникот направи промена на тарифен модел или обнови дого вор, ќе му се
деактивираат сите претходно доделени попусти/бенефиции и промоции кои корисникот ги
користел до моментот на промената.
Деактивација
При раскинување договор за пакет со три услуги кој е врзан во A1 Combo 4 со мобилни
услуги, се губи попустот на месечната претплата и за мобилната услуга.
При раскинување договор, корисникот треба да ја врати дадената опрема за користење на
услугите на фиксна локација, во спротивно ќе бидат наплатени надоместоци за
невратена/оштетена опрема согласно со ценовникот и претплатничкиот договор.

4. А1 Combo Neo Pro, А1 Combo Optic Neo Pro, A1 Combo
Lite Neo Pro и А1 Office Box Pro/4 - Комбинирани пакети
(фиксни и мобилни услуги) достапни само за правни
лица
Тарифните модели се достапни за активација заклучно со 25.08.2020.
Во прикажаната месечната претплата е вкалкулиран попуст од 10% на месечната претплата
на мобилната линија кој следува за бизнис корисници.
Цените на повик во рамки на фиксната телефонија се опишани во точка 1.4 од Актуелниот
ценовник за фиксни и комбинирани пакети.

Овие тарифи се достапни само за правни лица со склучување на договор со задолжително
минимално времетраење од 24 месеци.
Kомбинирани услуги на кабелска фиксна телефонија, интернет и мобилна
телефонија за правни лица
А1 Combo Neo Pro S

A1 Combo Neo Pro M

Месечна претплата (ден.)

1.049

1.369

Вклучен интернет-сообраќај

Неограничен

Неограничен

50/3 Mbps

100/5 Mbps

Не

Не

Број
на
мобилни
линии
вклучени во претплатата

1

1

Макс. број на мобилни линии
кои може да се вклучат во
пакет

2

4

A1 Neo S

A1 Neo М

Тарифни модели

Интернет-брзина (download/upload
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија

Мобилни линии

Тарифни модели

Kомбинирани услуги на фиксна телефонија и интернет преку други технологии
како и мобилна телефонија за правни лица
A1 Combo Lite
Neo Pro S

A1 Combo Lite
Neo Pro M

A1 Combo Lite Neo
Pro L

Месечна претплата (ден.)

1.049

1.369

2.009

Вклучен интернет-сообраќај

Неограничен

Неограничен

Неограничен

10/1 Mbps

16/1 Mbps

40/40 Mbps

/

/

/

1

1

1

2

4

6

A1 Neo S

A1 Neo M

A1 Neo L

Тарифни модели

Интернет-брзина
(download/upload)
Вклучен сообраќај за фиксна
телефонија
Број на мобилни
линии вклучени
во претплатата
Мобилни
Макс. број на
линии со
мобилни линии
смарттелефон
кои може да се
вклучат во пакет
Тарифни модели

Kомбинирани услуги на фиксна телефонија и интернет преку оптичка технологија
и мобилна телефонија за правни лица

А1 Combo Optic
Neo Pro S

A1 Combo Optic Neo Pro

A1 Combo Optic
Neo Pro M

Месечна претплата (ден.)

1.349

1.668

Вклучен интернет-сообраќај

1 TB

1 TB

50/50 Mbps

100/100 Mbps

/

/

Број
на
мобилни
линии
вклучени во претплатата

1

1

Макс. број на мобилни линии
кои може да се вклучат во
пакет

2

4

A1 Neo S

A1 Neo М

Интернет-брзина (download/upload)
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија

Мобилни линии

Тарифни модели

По надминување на вклучениот сообраќај во тарифните модели, брзината на интернет
услугата се намалува на 2/2 Mbps но остварениот сообраќај не се наплатува.
Kомбинирани услуги на фиксна телефонија и интернет преку 3G/4G технологија и
мобилна телефонија за правни лица
А1 Office Box Pro

A1 Office Box

А1 Office Box 4 Pro

Месечна претплата (ден.)

1.249

1549

Вклучен интернет-сообраќај

300 GB

300 GB

20/5 Mbps

20/5 Mbps

Неограничени
национални минути
кон фиксни мрежи

Неограничени
национални минути
кон фиксни мрежи

Интернет-брзина (download/upload)
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија

Мобилни линии

Број на мобилни линии
вклучени во претплатата

1

Макс. број на мобилни
линии кои може да се
вклучат во пакет

2

2

A1 Neo S

A1 Neo S

Број на ТВ-канали

/

до 50

Број на ТВ-приклучоци

/

1

Интерактивна ТВ

/

Не

Тарифни модели
ТВ

1

По надминување на вклучениот сообраќај во тарифните модели, брзината на интернет
услугата се намалува на 2/1 Mbps но остварениот сообраќај не се на платува.
Начин на комбинирање на тарифни пакети со 3 услуги за правни лица
Пакетите А1 Combo Neo Pro/ А1 Combo Optic Neo Pro/А1 Combo Lite Neo Pro / Office Box Pro
претставуваат пакет услуги, комбинација на А1 Net Neo/ А1 Net Optic Neo/ А1 Net Lite Neo /

A1 Office Box 2 пакетите за фиксни услуги (фиксен интернет и фиксна телефонија) со кој
било постпејд тарифен модел за мобилна услуга.
Пакетот A1 Office Box 4 претставува пакет услуги, комбинација на A1 Office Box 3 пакетот за
фиксна услуга (фиксен интернет, фиксна телефонија и ТВ) со кој било постпејд тарифен
модел за мобилна услуга.
Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за А1 Combo Neo Pro/ А1 Combo Optic
Neo Pro/ А1 Combo Lite Neo Pro / A1 Office Box Pro / A1 Office Box 4 пакет услуги, добива
соодветно попуст на претплатата за пакетот на фиксни услуги А1 Net Neo/ А1 Net Optic Neo/
А1 Net Lite Neo/ A1 Office Box 2/ A1 Office Box 3, како и напретплатата за избраниот тарифен
модел за мобилни услуги соодветно правилата. Нема ограничување во комбинациите што
може да ги прави корисникот, односно корисникот може да вклучи која било тарифа за
мобилна постпејд претплата во кој било од пакетите. Притоа, корисникот мора да има
минимум 1 (една) мобилна линија вклучено во пакетот.
Попуст на пакети од фиксни услуги комбинирани во Combo Pro пакет
А1 Net
Neo S/
А1 Net
Lite Neo
S

A1
Office
Box 2

А1 Net
Neo M/
А1 Net
Lite Neo
M

А1 Net
Lite Neo
L

А1 Net
Optic
Neo S

A1
Office
Box 3

А1 Net
Optic
Neo M

Месечна претплата (ден.)

699

899

899

1299

999

1199

1199

Попуст на месечна
претплата при
комбинирање во Combo
Pro пакет (ден.)

-50

-50

-150

-250

-50

-50

-150

Месечна претплата со
попуст (ден.)

649

749

749

1049

949

1149

1049

Тарифни модели

Попуст на мобилни тарифни модели комбинирани во Combo 3 Pro пакет
Бизнис корисниците – правни лица кои ќе ги комбинираат услугите во Combo 3 Pro пакет,
за мобилните линии кои се дел од овој пакет ќе ги добијат дополнителните попусти на
месечна претплата за мобилни тарифни модели наведени во точка 3 од овој Ценовник,
соодветно на тарифниот модел кој се вклучува во Combo 3 Pro пакетот.
Дополнителни правила при користење на попусти за комбинирање на услуги во
A1 Combo 4 пакет
Бизнис корисниците на кои им следува 10% попуст на месечната претплата на мобилната
линија, доколку таа линија ја вклучат во A1 Combo Neo Pro ќе го задржат овој попуст, а
доколку има друг попуст, истиот нема да биде апликативен.
Доколку корисникот користи промоција „Пола месечна претплата” и таа линија сака да ја
вклучи во пакетот A1 Combo 4, истата ќе ја изгуби и ќе го добие само кредитот што следува
за мобилна линија во A1 Combo 4.
Корисници на постарите тарифни модели со месечна претплата до 100 ден., како и на
тарифните модели: Select без обврски, Select пакет со телефон 1, Select пакет со теле фон

100, , Mobile GO S, Mobile GO M, Business E45, Business E45 Plus, Business Exclusive 3 Plus,
Business Exclusive 4 Plus, Business Premium 5, Business Premium 8, Business Premium 12,
Business Premium 13, Business 0 Plus, Business Partner Plus, Business Z ero нема да добијат
кредит што следува за мобилна линија во Combo 4.
Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во
пакетот A1 Combo Neo Pro, претплатникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил
со активирање на пакетот A1 Combo Neo Pro, при што за услугите што претплатникот ќе
продолжи да ги користи, ќе се применуваат цените на услугите од соодветниот тарифен
модел без попуст согласно со официјалниот Ценовник објавен на интернет -страницата
www.A1.mk.
Корисниците на фиксни тарифни модели со две услуги можат да направат спојување со
мобилна линија и да добијат попуст на месечна претплата за A1 Combo Neo Pro/ A1 Combo
Optic Neo Pro/ A1 Combo Lite Neo Pro/A1 Office Box 2 само со обнова на фиксниот тарифен
модел со две услуги на нови 24 месеци под услов истиот да е достасан за обнова. На
мобилните линии што се дел од некој од овие пакети нема да им се промени договорната
обврска, односно нема да се обноват на нови 24 месеци.
Корисниците на фиксни тарифни модели со две услуги содржани во пакетот A1 Combo Neo
Pro можат во секое време без дополнителен надоместок да направат обнова на договор на
нови 24 месеци со миграција кон тарифен модел со три услу ги и заедно со мобилните линии
да направат спојување во A1 Combo Neo 4/ A1 Combo Optic Neo 4/ A1 Combo Lite Neo 4/A1
Office Box 4.

5. Vip Combo Start
Тарифниот модел Vip Combo Start е достапен за активација заклучно до 30.08.2018
година.

Vip Combo Start

Месечна претплата (ден.)
Број на ТВ-канали
ТВ
Број на ТВ-приклучоци
Вклучен сообраќај
Интернет
Интернет-брзина (download/upload) 2 )
Фиксна
Бесплатни разговори кон сите национални
линија
фиксни мрежи

699
до 35
1
Неограничен1 )
70/3 Mbps
Неограничено

1)
За Услугата - интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено
неограничено бесплатно користење, заради што истата се смета за Повластена Услуга за
која важат Посебни услови за користење објавени на www.A1.mk
Согласно Посебните услови за користење, доколку во текот на еден месечен период
претплатникот реализира вкупен интернет сообраќај повеќе од 500GB (вкупно
download/upload т.е. вкупно преземен/предаден сообраќај), Операторот ќе ја намали
брзината за пренос на податоци на download/upload до 5Mbps/1Mbps.
2)
Овие тарифни пакети се достапни само во градовите и реоните каде што Операторот
има своја кабелска мрежа. Во реоните каде што има покривање со LAN мрежа, брзината на
интернет достигнува до 60Mbps.
Целосната содржина на сите дополнителни ТВ-пакети достапни за кабелска телевизија кои
може да се активираат е достапна на www.A1.mk .

Операторот го задржува правото за промена на ТВ каналите, вклучени во се кој пакет.

6. Vip Net Lite тарифни модели достапни за услуга
интернет преку други технологии
Тарифниот модел Vip Net Lite S е достапен за активација заклучно до 26.03.2018 година.
Vip Net Lite S

Месечна претплата (ден.)
Вклучен интернет-сообраќај
Интернет-брзина (download/upload)

599
Неограничен
10/1 Mbps

Тарифниот модел Vip Net Lite S e достапен само со договорна обврска на 24 месеци.

7. Vip Fix/Net Lite тарифен пакет за услуга интернет и
фиксна телефонија преку други технологии
Тарифниот модел Vip Fix/Net Lite S е достапен за активација заклучно до 26.03.2018
година.

Месечна претплата (ден.)
Вклучен интернет-сообраќај
Интернет-брзина (download/upload)
Вклучен сообраќај за фиксна телефонија

Vip Fix/Net Lite S
698
Неограничен1 )
10/1 Mbps
/

Тарифниот модел Vip Fix/Net Lite S e достапен само со договорна обврска на 24 месеци.
Услугите на фиксна телефонија се наплатуваат согласно со цените наведени на

www.A1.mk

8. Vip Combo Lite 3 тарифни пакети што вклучуваат фиксна
телефонија, интернет и телевизија преку други
технологии
Тарифните модели Vip Combo Lite 3 S и M се достапни за активација заклучно до
26.03.2018 година.

Vip Combo Lite 3
Месечна претплата (ден.)
ТВ
Број на ТВ-канали

Vip Combo Lite 3
S
999
до 45

Vip Combo Lite 3
M
1.299
до 55

Интернет

Фиксна
линија

Број на ТВприклучоци
Вклучен сообраќај
Интернет-брзина
(download/upload)
Бесплатни разговори
кон сите национални
фиксни мрежи

1

1

Неограничен
6/1 Mbps

Неограничен
10/1 Mbps

Неограничено

Неограничено

1) Месечната претплата за ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор е
пресметана во рамки на избраниот тарифен модел. За следењето на сите други
ТВ–канали, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во
еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, која нема да биде наплатена
доколку претплатникот склучи договор со задолжително минимално
времетраење од 24 месеци.
2) Овие тарифи се достапни само со задолжително минимално времетраење од 24
месеци.

9. Vip Combo Lite 4 тарифни пакети што вклучуваат
комбинирани услуги на фиксна телефонија, интернет и
телевизија преку други технологии како и мобилна
телефонија
Тарифните модели Vip Combo 4 Lite S и M се достапни за активација заклучно до
26.03.2018 година.

Vip Combo Lite 4
Месечна претплата (ден.)
ТВ
Број на ТВ-канали1 )
Број на ТВприклучоци
вклучени во
претплатата
Интернет
Вклучен сообраќај
Интернет-брзина
(download/upload)
Фиксна
Бесплатни разговори
линија
кон сите фиксни
национални мрежи
Мобилни
Број на мобилни
линии со
линии вклучени во
смартпретплатата
телефон
Тарифни модели

Vip Combo Lite 4 S
1.299
до 45
1

Vip Combo Lite 4 M
1.999
до 55
1

Неограничен
6/1 Mbps

Неограничен
10/1 Mbps

Неограничено

Неограничено

1

2

Vip Mobile S

Vip Mobile M

Овие тарифи се достапни само со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

1) Месечната претплата за ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор е
пресметана во рамки на избраниот тарифен модел. За следењето на сите други
ТВ–канали, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во
еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, која нема да биде наплатена
доколку претплатникот склучи договор со задолжително минимално
времетраење од 24 месеци.

10. Vip Net тарифни модели достапни за услуга кабелски
интернет
Тарифните модели Vip Net S и M се достапни за активација заклучно до 26.03.2018
година.

Месечна претплата (ден.)
Вклучен интернет-сообраќај
Интернет-брзина
(download/upload)

Vip Net S

Vip Net M

599
Неограничен
30/1 Mbps

899
Неограничен
100/3 Mbps

Оваа услуга е достапна само во градовите и реоните каде што Операторот има своја
кабелска мрежа. Во реоните каде што има покривање со LAN мрежа, брзината на интернет
достигнува до 60Mbps.
За Услугата - пренос на податоци (интернет на фиксна локација) за која е предвидено
неограничено бесплатно користење, заради заштита од злоупотреба на истата од страна на
претплатникот, Операторот има пропшано Посебни услови за користење, објавени на
интернет страницата www.A1.mk .Според истите, ќе се смета дека Претплатникот го
злоупотребил користењето на повластенат а Услуга- пренос на податоци (интернет на
фиксна локација), доколку во текот на еден месечен период тој го исполни условот
и реализира вкупен интернет сообраќај повеќе од 500GB (вкупно download/upload т.е.
вкупно преземен/предаден сообраќај). Во таков случај, Операторот ќе ја намали брзината
за пренос на податоци на download/upload до 5Mbps/1Mbps.

11. Vip Fix/Tv тарифни пакети за кабелска телевизија и
фиксна телефонија
Тарифните модели Vip Fix/Tv S и M се достапни за активација заклучно до 26.03.2018
година.

Месечна претплата (ден.)1 )
Број на ТВ-канали
Вклучен сообраќај за фиксна
телефонија

Vip Fix/TV S

Vip Fix/TV M

448
до 60
/

798
до 120
/

1) Месечната претплата за ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор е
пресметана во рамки на избраниот тарифен модел. За следењето на сите други ТВканали, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во
еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, ко ја нема да биде наплатена

доколку претплатникот склучи договор со задолжително минимално времетраење од
24 месеци.
2) Листата на достапни ТВ-канали во тарифните модели за кабелска телевизија можете
да ја прочитате на www.A1.mk

12. Vip Fix/Net тарифни пакети достапни за
кабелски интернет и фиксна телефонија

услуга

Тарифните модели Vip Fix/Net S и M се дост апни за активација заклучно до 26.03.2018
година.

Месечна претплата (ден.)
Вклучен интернет-сообраќај
Интернет-брзина
(download/upload)
Вклучен сообраќај за фиксна
телефонија

Vip Fix/Net S
698
Неограничен
30/1 Mbps

Vip Fix/Net M
998
Неограничен
100/3 Mbps

/

/

Услугите на фиксна телефонија се наплатуваат согласно со цените наведени на
www.A1.mk
За Услугата - пренос на податоци (интернет на фиксна локација) за која е предвидено
неограничено бесплатно користење, заради заштита од злоупотреба на ист ата од страна на
претплатникот, Операторот има пропшано Посебни услови за користење, објавени на
интернет страницa www.A1.mk .Според истите, ќе се смета дека Претплатникот го
злоупотребил користењето на повластената Услуга- пренос на податоци (интернет на
фиксна локација), доколку во текот на еден месечен период тој го исполни условот
и реализира вкупен интернет сообраќај повеќе од 500GB (вкупно download/upload т.е.
вкупно преземен/предаден сообраќај). Во таков случај, Операторот ќе ја намали брзината
за пренос на податоци на download/upload до 5Mbps/1Mbps.

13. Vip Combo 3 тарифни пакети што вклучуваат фиксна
телефонија, интернет и телевизија преку кабелска
мрежа
Тарифните модели Vip Combo 3 S, M и L се достапни за активација заклучно до
26.03.2018 година.

Vip Combo 3
Месечна претплата (ден.)
ТВ
Број на ТВканали1 )

Vip Combo 3
S
999
до 80

Vip Combo 3
M
1.299
до 140

Vip Combo 3
L
1.699
до 170

Интернет

Фиксна
линија

Број на ТВприклучоци
Вклучен
сообраќај
Интернет-брзина
(download/upload)
Бесплатни
разговори кон
сите национални
фиксни мрежи

1

1

2

Неограничен3 )

Неограничен3 )

Неограничен3 )

30/1 Mbps

50/3 Mbps

100/5 Mbps

Неограничено

Неограничено

Неограничено

14. Vip Combo 4 тарифни пакети што вклучуваат
комбинирани услуги на кабелска фиксна телефонија,
интернет и телевизија и мобилна телефонија
Тарифните модели Vip Combo 4 S, M и L се достапни за активација заклучно до 26.03.2018
година.

Vip Combo 4

Vip Combo 4
S
1.299

Месечна претплата (ден.)
ТВ
Број на ТВдо 80
канали1 )
Број на ТВприклучоци
1
вклучени во
претплатата
Интернет
Вклучен
Неограничен3 )
сообраќај
Интернет-брзина
30/1 Mbps
(download/upload)
Фиксна
Бесплатни
линија
разговори кон
сите фиксни
Неограничено
национални
мрежи
Мобилни
Број на мобилни
линии со
линии вклучени
1
смартво претплатата
телефон
Тарифни модели
Vip Mobile S

Vip Combo 4
M
1.999

Vip Combo 4
L
2.599

до 140

до 170

1

2

Неограничен3 )

Неограничен3 )

50/3 Mbps

100/5 Mbps

Неограничено

Неограничено

2

2

Vip Mobile M

Vip Mobile L

1) Месечната претплата за ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор е
пресметана во рамки на избраниот тарифен модел. За следењето на сите други ТВканали, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во
еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, која нема да биде наплатена доколку

претплатникот склучи договор со задолжително минимално времетраење од 24
месеци.
2) За Vip Combo 4 корисниците достапна е услугата Интерактивна Телевизија.
Условите за користење на истата се објаснети во точка 3.1.1 во актуелниот
ценовник
3) За Услугата - пренос на податоци (интернет на фиксна локација) за која е
овозможено неограничено бесплатно користење, по исполнување на условите
предвидени во Посебните услови за користење, кои може да ги прочитате
www.A1.mk
Операторот ќе ја намали брзината за пренос на податоци на download/upload до
5Mbps/1Mbps.

15. Попуст на месечна претплата при користење
комбинирани тарифни пакети Vip Combo 4 и Vip Combo
Lite 4
Пакетите Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4 претставуваат пакет услуги, комбинација на Vip Комбо
3/Vip Комбо 3 Lite пакетите за фиксни услуги (фиксен интернет, фиксна телефонија и
телевизија) со кој било постпејд тарифен модел.
Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4 пакет
услуги, добива соодветно попуст на претплатата за пакетот Vip Комбо 3/Комбо Lite 3 и на
претплатата за избраниот тарифен модел за мобилни услуги. Кредитот/попустот за кој се
намалува месечната претплата за мобилни услуги е во зависност од избраниот тарифен
модел што се комбинира во пакетот Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4.
Нема ограничување во комбинациите што може да ги прави корисникот, односно
корисникот може да вклучи која било тарифа за мобилна постпејд претплата во кој било
од пакетите Комбо 4 XS,S, M или L или пакетите Vip Комбо Lite 4 S или M. Притоа,
корисникот добива попуст на две мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip Комбо
4 S и M/ Vip Комбо Lite 4 S и M или 3 мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip
Комбо 4 L. Во случај на вклучување 3 мобилни линии во пакетот Vip Комбо 4 L, месечната
претплата зависи од тарифниот модел на мобилните линии што ќе се вклучат во пакетот.
Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата при користе ње
пакети за фиксни услуги
(Vip Комбо 3 S, M, L или Vip Комбо Lite 3 S,M):

Месечна претплата на тарифни
модели за фиксна, интернет и
телевизија Vip Комбо 3/Vip Комбо Lite
3 (ден.)
Кредит за кој се намалува месечната
претплата доколку корисникот ја
вклучи оваа тарифа во Vip Kombo 4
пакет/Vip Комбо Lite 4 (ден.)
Месечна претплата со попуст за
користење пакет Vip Комбо 4/ Vip
Комбо 4 Lite (ден.)

Vip Combo 3
S/Vip Combo
Lite 3 S

Vip Combo 3
M/Vip Combo
Lite 3 M

Vip Combo 3 L

999

1.299

1.699

-100

-240

-300

899

1.059

1.399

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за
тарифните модели од портфолиото Vip Mobile со можност за набавка на
терминална опрема по субвенционирана цена
Тарифни модели

Месечна претплата (ден.)

Vip
Mobile
S

Vip
Mobile
M

Vip
Mobile
L

Vip
Mobile
L+

Vip
Mobile
XL

Vip
Mobile
XXL

449

549

749

999

1.299

2.599

Кредит за кој се намалува
месечната претплата доколку
-49
-79
-149
-199
-199
корисникот ја вклучи претплатата
во Kombo 4/Комбо 4 Lite / Kombo 4
Box пакет (ден.)
Месечна претплата доколку
400
470
600
800
1.100
тарифата е дел од Vip Комбо 4/Vip
Комбо 4 Lite / Kombo 4 Box пакет
(ден.)
Овие кредити не се валидни доколку корисникот ја комбинира некоја од погоре
наведените тарифи од Vip Mobile тарифното портфолио активирани во периодот од
22.11.2016 до 31.01.2017 год.

-299

2.300

Овој попуст на месечната претплата е достапен за тарифни модели освен за Vip Mobile Promo
и Vip Family Senior;Vip Family Hype;Vip Family Hero;Vip Family Hero+, кој доколку се вклучи
во рамки на Vip Комбо 4/Vip Комбо 4 Lit e нема да добие дополнителен попуст на месечната
претплата.

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за
тарифните модели од портфолиото Vip Mobile SIM NEW со SIM-картичка
Тарифни модели:

Месечна претплата (ден.)
Кредит за кој се намалува
месечната претплата доколку
корисникот ја вклучи претплатата
во Vip Kombo 4/Vip Комбо Lite 4/
Kombo 4 Box пакет (ден.)
Месечна претплата (само со SIMкартичка) доколку тарифата е
дел од Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite
4 / Kombo 4 Box пакет (ден.)

Vip
Mobile
S SIM
NEW

Vip
Mobile
M SIM
NEW

Vip
Mobile
L SIM
NEW

Vip
Mobile
XL
SIM
NEW
1.199

Vip
Mobile
XXL SIM
NEW

699

Vip
Mobile
L+
SIM
NEW
749

399

499

-49

-79

-149

-149

-199

-299

350

420

550

600

1.000

1.600

1.899

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни
услуги за тарифните модели од портфолиото Vip Family со можност за
набавка на терминална опрема по субвенционирана цена
Тарифни модели

Vip Family
Hype

Vip Family
Hero

Vip Family
Hero +

Vip Family
Senior

499

699

1,099

299

-50

-100

-100

-50

449

599

999

249

Месечна претплата (ден.)
Кредит за кој се намалува
месечната претплата доколку
корисникот ја вклучи претплатата
во Kombo 4/Комбо Lite 4/Kombo 4
Box пакет (ден.)
Месечна претплата доколку
тарифата е дел од Vip Комбо 4/Vip
Комбо Lite 4/ Kombo 4 Box пакет
(ден.)

Претплатникот кој ја вклучил мобилната линија активирана на Vip Family т арифен модел
во Kombo 4/Комбо Lite 4/Kombo 4 Box пакет, не може во исто времe да го користи и
кредитот за намалување на месечната претплата добиен заради користење на пакетот и
попустот добиен со промоцијата, односно ќе изгуби една од овие поволности.
Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни
услуги за тарифните модели од други тарифни портфолија

Доколку месечната претплата на
тарифниот модел е помеѓу:

Кредит за кој се намалува месечната
претплата доколку корисникот ја вклучи
претплатата во Vip Kombo 4/Vip Комбо
Lite 4 пакет (МКД)

100 – 399 ден.

-30

400 – 599 ден.

-50

600 – 999 ден.

-75

1000 – 1499 ден.

-125

> 1500 ден.

-175






Доколку корисникот користи промоција „Пола месечна претплата ” и таа линија сака
да ја вклучи во пакетот Vip Комбо 4, истата ќе ја изгуби и ќе го добие само кредитот
што следува за мобилна линија во Vip Комбо 4. Корисници на Mobile E45, Mobile E99,
ONE 99 тарифни модели со месечна претплата до 100 ден., нема да добијат кредит
што следува за мобилна линија во Комбо 4.
Попуст на месечна претплата за постојни мобилни тарифи и новите Vip Mobile тарифи
во пакетот Vip Комбо 4 важи за резиденцијални и бизнис корисници.
Корисници на тарифните планови: Select без обврски, Select пакет со телефон 1,
Select пакет со телефон 100, Select пакет со телефон 150, Select пакет со телефон
200, Select пакет со телефон 300, Select пакет со телефон 400, Mobile GO S, Mobile
GO M, Mobile GO L, Business E45, Business E45 Plus, Business Exclusive 3 Plus, Business
Exclusive 4 Plus, Business Premium 5, Business Premium 8, Business Premium 12,
Business Premium 13, Business 0 Plus, Business Partner Plus, Busines s Zero, немаат
можност да се вклучат во Комбо 4 пакет, со тоа на корисниците на овие тарифни
модели не им следува кредит за намалување на месечната претплата.



Бизнис корисниците на кои им следува 10% попуст на месечната претплата доколку
таа линија ја вклучат во Vip Комбо 4, ќе го задржат овој попуст и ќе го добијат
редовниот кредит за мобилна линија во Vip Комбо 4, а доколку има друг попуст, тој
ќе го изгуби.
 Корисникот добива попуст на најмногу 2 мобилни линии доколку е корисник на
пакетот Vip Комбо 4 S или M или 3 мобилни линии доколку е корисник на пакетот Vip
Комбо 4 L. Минимален број на вклучени линии во секој од пакетите Vip Комбо 4 е
една.
Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во
пакетот Vip Комбо 4, претплатникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил со
активирање на пакетот Vip Комбо 4, при што за услугите што претплатникот ќе продолжи
да ги користи, ќе с е применуваат цените на услугите од соодветниот тарифен модел без
попуст согласно со официјалниот Ценовник објавен на интернет -страницата www.A1.mk

Цени за услуги на фиксната телефонија
Национални разговори (кон сите фиксни
мрежи)*
Разговори кон сопствена мобилна мрежа
Разговори кон други национални мобилни
мрежи
Повик кон телефонскиот број 188
Повик кон телефонскиот број 1188
Повик кон телефонски броеви 089 ХХХ ХХХ

0,9 ден./мин.
7,9 ден./мин.
7,9 ден./мин.
40 ден./повик
се наплаќа според актуелниот
ценовник
1,06 ден./мин.

Повик кон телефонски броеви 0800 ХХХ ХХХ
196 - Информации за состојбата на јавните
патишта

Бесплатно

185 - Точно време

3 ден./мин.

197 - Царинска управа на Македонија

Бесплатно

198 - Управа за јавни приходи

Бесплатно

199 - Министерство за внатрешни работи

Бесплатно

190 - Контакт центар на АEK

Бесплатно

192 – Полиција

Бесплатно

193 - Противпожарна служба

Бесплатно

194 - Брза помош

Бесплатно

195 - Центар за управување с о кризи

Бесплатно

1,06 ден./мин.

* Цената се однесува само на тарифни модели со една или две услуги што вклучуваат
фиксна линија.
Интервал на тарифирање - 60/60 секунди

16. Vip Combo Box 2
Тарифниот модел Vip Combo Box 2 беше достапен за активација почнувајќи од 17.05.2017
заклучно до 27.09.2017 година.
Vip Combo Box 2 тарифниот модел беше достапен за активација за физички и правни лица,
со потпишување на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната
обврска од 24 месеци.
Тарифниот модел Vip Combo Box 2 обезбедува услуги на фиксна локација и тоа интернет и
фиксна телефонија. Услугите интернет и фиксна телефонија се обезбедуваат преку Co mbo
Box уредот. Опремата е во сопстевност на Операторот и му е дадена на користење на
претплатниците на Vip Combo Box тарифите за време на траење на претплатничкиот
договор.
Услугите интернет и фиксна телефонија преку Combo Box уредот се наменети за корис тење
на фиксна локација наведена од корисникот при активација на тарифниот модел. Доколку
корисникот ја промени локацијата наведена при активација на тарифниот модел,
Операторот има право да го ограничи пристапот до овие услуги. Операторот има право да
одбие склучување на претплатнички договор заради ограниченост на капацитетот на
мрежата на посочената локација, како и заради немање на техничка можност.
Доколку Претплатникот не бил задоволен од мрежното покривање на локацијата при
користењето на овие услуги, истиот имал право да го раскине претплатничкиот договор за
услугите обезбедени преку тарифните модели Vip Combo Box во рок од 10 дена од датумот
на негово склучување без плаќање на договорни пенали. Во овој случај, претплатникот има
обврска да плати пропорционален дел од месечната претплата, сите евентуални
надоместоци за искористени услуги кои не се вклучени во месечна претплата, како и да ја
врати опремата која му била дадена на користење при склучувањето на договорот.

Тарифни модели:
Месечна претплата со ДДВ
Вклучен
Интернет сообраќај
Вклучени разговори

Vip Combo Box 2
499 денари
50GB
/

По искористување на вклучениот интернет сообраќај од 50GB во рамки на тарифниот модел,
брзината на интернет сообраќајот се намалува на 2/1 Mbps.
Цената на повикот во рамки на фиксната телефонија изнесува 0,9 ден./мин кон сите фиксни
национални мрежи.
Согласно со промените тарифниот модел Vip Combo Box 3 за сите активации заклучно со
27.09.2017 вклучува 50 GB интернет сообраќај.

17. Vip Combo - Постојни тарифни пакети за комбинирано
користење услуги за мобилна телефонија и услуги на
фиксна локација
Посебни промотивни услови за склучени претплатнички договори со период на
важење на договорна обврска од 24 месеци
Vip Combo S
Промотивна
претплата во првите
6 месеци1 )
Месечна претплата
(во денари) 2 )
Фиксни услуги
ТВ
Интернет

Фиксна телефонија

Број на ТВприклучоци
Број на
претплатнички
мобилни линии во
тарифа Vip Free+
Special+
Вклучени минути за
мобилни линии

SMS

Мобилен интернет

Vip Combo M

Vip Combo L

/

1.699

2.399

1.699

2.399

2.999

До 80
ТВ-канали3 )
Неограничено
До 30/2 Mbps
Неограничено кон
национални
фиксни мрежи
Неограничено кон
сопствена
мобилна мрежа

До 140
ТВ-канали3 )
Неограничено
До 50/3 Mbps
Неограничено кон
национални фиксни
мрежи
Неограничено кон
сопствена мобилна
мрежа

До 170
ТВ-канали3 )
Неограничено
До 150/5 Mbps
Неограничено кон
национални фиксни мрежи
Неограничено кон
сопствена мобилна мрежа

1

2

3

1

2

3

Неограничено кон
сите национални
мрежи
Неограничено кон
сите национални
мрежи
50 кон
меѓународни
мрежи
2GB

Неограничено кон
сите национални
мрежи
Неограничено кон
сите национални
мрежи
50 кон меѓународни
мрежи

Неограничено кон сите
национални мрежи

2GB

Неограничено кон сите
национални мрежи
50 кон меѓународни мрежи

2GB

Оваа понуда е промотивна и е со ограничено времетраење. Промотивната цена важи само
за склучени нови претплатнички договори или за обнова на претплатнички договори во
периодот по 15.4.2016 година.
2 ) Претплата по истек на промотивниот период.
3 ) Месечната претплата за ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор е пресметана
во рамки на избраниот тарифен модел. За следењето на сите други ТВ–канали, на
претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24
денари со вклучен ДДВ, која нема да биде наплатена доколку претплатникот склучи
договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.
1)

Попуст на месечна претплата при користење комбинирани тарифни пакети
Доколку претплатникот склучи претплатнички договор за пакет услуги шт о се обезбедуваат
на фиксна локација и истовремено склучи или обнови претплатнички договор за услуги од
мобилната телефонија што не се активирани во тарифниот модел Vip Free+ Special+ или Vip
Free Special, во тој случај на претплатникот му следува попуст з а пакетот услуги што се
обезбедуваат на фиксна локација и за избраниот тарифен модел од мобилната телефонија
како што е наведено подолу.
Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата на фиксните услуги

Регуларна претплата
Кредит на претплата

Vip Combo fix S

Vip Combo fix M

Vip Combo fix L

1.199 ден.
-130 ден.

1.499 ден.
-220 ден.

1.999 ден.
-470 ден.

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата на мобилните линии
вклучени во Combo пакет
Износ на месечна претплата
Попуст во денари (месечно)
0-399

-30

400-599

-50

600-999

-75

1.000-1.499

-125

>1.500

-175

Сите попусти ќе бидат изразени во форма на кредит, односно намалување на месечната
сметка што ќе ја добива претплатникот за користење на услугите.
Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во
тарифниот пакет за комбинирано користење услуги за мобилна телефонија и пакет услуги
на фиксна локација, претплатникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил со
активирање на пакетот, при што за услугите што претплатникот ќе продолжи да ги користи,
ќе се применуваат цените на услугите согласно со официјалниот Ценовник објавен на
интернет-страницата www.A1.mk

Кредит/попуст за кој се намалува месечната претплата за мобилни услуги за
тарифните модели од портфолиото Vip Mobile со SIM-картичка

Тарифни модели:

Vip
Mobile
S SIM

Vip
Mobile
M SIM

Vip
Mobile
L SIM

349

449

-49

300

Месечна претплата (ден.)
Кредит за кој се намалува месечната
претплата доколку корисникот ја
вклучи претплатата во Vip Kombo
4/Vip Комбо Lite 4/ Vip Комбо 4 Box
пакет (ден.)
Месечна претплата (само со SIMкартичка) доколку тарифата е дел
од Vip Комбо 4/Vip Комбо Lite 4/ Vip
Комбо 4 Box пакет (ден.)

599

Vip
Mobile
L+
SIM
749

Vip
Mobile
XL
SIM
999

Vip
Mobile
XXL
SIM
1.899

-79

-149

-199

-199

-299

370

450

550

800

1.600

18. Vip Connect Duo TV
Тарифни модели:

Vip Connect Duo TV S

Месечна претплата
(во денари)
Фиксни услуги

Vip Connect Duo TV M

449

699

До 60 ТВ-канали1 )

ТВ(3 )

До 90 ТВ-канали1 )
HD Mini

Дополнителни вклучени пакети

Sport

Фиксна линија без
Фиксна линија без вклучени
вклучени бесплатни
бесплатни минути
минути
Број на ТВ-приклучоци
1
1
Месечната претплата за означените ТВ-канали со (3) е пресметана во рамките на
избраниот тарифен модел утврден во Претплатничкиот договор. За следењето на сите
други ТВ-канали, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во
еднократен износ од 24 денари со вклучен ДДВ, којашто нема да биде наплатена доколку
избраниот тарифен модел е со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.
Фиксна телефонија

19. Vip Connect Duo Net
Vip Connect Duo
Net S

Vip Connect Duo
Net M

Vip Connect Duo
Net L

699

899

1.199

Интернет

Неограничено
До 15/1 Mbps

Неограничено
До 30/2 Mbps

Неограничено
До 50/3 Mbps

Фиксна телефонија

Фиксна линија без
вклучени
бесплатни минути

Фиксна линија без
вклучени бесплатни
минути

Фиксна линија без
вклучени бесплатни
минути

Тарифни модели:
Месечна претплата
(во денари)
Фиксни услуги

20. Vip Connect Trio
Тарифни модели:
Промотивна
претплата во
првите 12 месеци1 )
Месечна претплата
(во денари) 2 )
Фиксни услуги
ТВ
Интернет

Фиксна телефонија

Vip Connect
Trio XS

Vip Connect
Trio S

Vip Connect
Trio M

Vip Connect
Trio L

999

799

899

999

999

1.199

1.499

1.999

До 60 ТВканали3 )
Неограничено
До 15/1 Mbps

До 90 ТВканали3 )
Неограничено
До 30/2 Mbps

До 120 ТВканали3 )
Неограничено
До 50/3 Mbps

До 150 ТВканали3 )
Неограничено
До 150/5 Mbps

Неограничено
кон национални
фиксни мрежи
Неограничено
кон сопствена
мобилна мрежа

Неограничено
кон национални
фиксни мрежи
Неограничено
кон сопствена
мобилна мрежа

Неограничено
кон национални
фиксни мрежи
Неограничено
кон сопствена
мобилна мрежа

Неограничено
кон национални
фиксни мрежи
Неограничено
кон сопствена
мобилна мрежа

Број на ТВ1
1
2
3
приклучоци
1 ) Оваа понуда е промотивна и е со ограничено времетраење. Промотивната цена важи
само за склучени нови претплатнички договори или за обнова на претплатнички договори
во периодот од 19.2.2016.
2 ) Претплата по истек на промотивниот период.
3 ) Месечната претплата за означените ТВ-канали (3) е пресметана во рамките на избраниот
тарифен модел утврден во Претплатничкиот договор. За следењето на сите други ТВканали, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен
износ од 24 денари со вклучен ДДВ, којашто нема да биде наплатена доколку избраниот
тарифен модел е со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.
Промена на тарифен модел
Промена кон тарифен модел со повисока месечна претплата може да се направи бесплатно
во кој било момент во периодот на времетраење на Претплатничкиот договор.
Миграција од тарифно портфолио со 3 услуги на фиксна локација кон тарифно портфолио
со 2 услуги на фиксна локација се наплаќа 3.999 денари.
Тарифна миграција – во случај кога корисникот се префрлува од Duo кон TV Duo Net и
обратно за време на договорна обврска се наплаќа 2.999 денари.
Дополнителни услуги и еднократни надоместоци
1) На барање на претплатникот, може да бидат активирани следниве дополнителни услуги
на фиксна локација:
Месечна
Вид дополнителна услуга
претплата
Забелешка
(ден.)
Дополнителен ТВ-приклучок

99

За секој дополнителен ТВ-приклучок

А1 Fix
Дополнителна фиксна линија за
корисници на Vip Connect пакет

99

За дополнителна фиксна
претплатничка линија важат истите

А1 Fix+
Дополнителна фиксна линија за
корисници на Vip Connect пакет

услови согласно со Vip Connect
тарифата
За дополнителна фиксна
претплатничка линија важат истите
услови согласно со Vip Connect
тарифата

299
А1 Fix
99

А1 Fix+
299

Минути кон близу мрежата

0

Неограничено

Минути кон национални фиксни мрежи

0

Неограничено

Минути кон Vip

0

Неограничено

Минути кон други мобилни мрежи

0

0

Месечна претплата

Содржината на дополнителните ТВ-пакети е достапни на www.A1.com
3) Еднократни надоместоци за техничка имплементација
Вид еднократни надоместоци
Износ
(денари)
Надоместок за инсталација на
терминална опрема за Vip Connect Duo

2.999

Надоместок за инсталација на
терминална опрема за Vip Connect Trio

3.999

Надоместок за деинсталација на
терминална опрема

999

Техничка интервенција на барање на
претплатникот

499

Забелешка

Овој надоместок не се наплаќа за
претплатнички договори склучени со
времетраење на договорната обврска
од 24 месеци
Овој надоместок не се наплаќа за
претплатнички договори склучени со
времетраење на договорната обврска
од 24 месеци
При деинсталација на опрема од
страна на техничко лице на адресата
на претплатникот
За интервенција што не претставува
отстранување технички пречки и
дефекти

4) Надоместоци што ги наплаќа операторот во случај претплатникот да не ја врати
терминалната опрема што му е дадена на користење со реверс:
Еднократни надоместоци
Износ (ден.)
За HD-приемник
За KA-модул
За интернет-модем

2.499
2.499
2.499

5) Правните лица што склучиле Претплатнички договор за активирање Пакет -услуги на
фиксна локација во комбинација со Услуги на мобилна телефонија ( Combo Пакет), ќе
имаат можност да ги активираат и следниве дополнителни услуги:
Вид дополнителна услуга

Месечна претплата (ден.)

Статична IP адреса

299

21. SMART портфолио – фиксна, интернет и телевизија за
бизнис корисници
Ценовникот се однесува на месечната претплата за поединечните сервиси, пакетите како и
цените за сообраќај и услуги по одреден сервис како соло услуга или во пакет.
Преглед на услугите - Соло услуги
Фиксна линија
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
Месечна претплата
МКД
Фиксна телефонија

Fix Smart XL
599
Fix Smart XL
Неограничени минути
кон корисници на
ONE тарифни модели
(мобилна и фиксна)*
+
неограничено кон
сите национални
фиксни мрежи

мин

Неограничени
минути кон
корисници на ONE
тарифни модели
(фиксна)*

мкд/мин

1,0

1,0

мкд/мин

5,0

5,0

сек

60+60

60+60

Вклучени минути во претплатата

Цена на повици кон фиксни
мрежи
Цена на повици кон мобилни
мрежи
Начин на тарифирање на
повиците

Fix Smart S
399
Fix Smart S

Интернет услуга
ИНТЕРНЕТ
Месечна претплата

МКД

Интернет сообраќај
Интернет сообраќај
Брзина на download/upload WADSL
Брзина на download/upload ADSL/RUO

Kbps/
Kbps
Kbps/
Kbps

Net Business Smart
M**
699
Net Smart S /Net Business
Smart S
Неограничени GB

Net Business Smart L
899
Net Smart L/ Net
Business Smart L
Неограничени GB

-

до 3072Kbps/384Kbps

до 8/1 Мbps

до 10/1 Мbps

**Т ариф ниот модел N et Smart M не е дос тапен на WA D SL технологија.
Забелеш ка: За тариф ните модели N et Business Smart M и N et Bus iness Smart L с е наплатува еднократен надоместок за инс талација
во износ од 1 4 9 9 денари.

Пакети со две услуги - фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ
Business Smart S
Business Smart L
Месечна претплата
МКД
799
999
Фиксна телефонија
Fix Smart M bundle
Fix Smart L bundle
Неограничени минути
Неограничени минути кон
Вклучени минути во
кон корисници на ONE
корисници на ONE
Мин
претплатата
тарифни модели
тарифни модели (мобилна
(фиксна)*
и фиксна)*
Цена на повици кон
мкд/мин
1,0
1,0
национални фиксни мрежи
Цена на повици кон
мкд/мин
5,0
5,0
национални мобилни мрежи

Начин на тарифирање на
повиците
Дополнителна фиксна линија*
1 (RUO, VOIP)
Дополнителна фиксна линија*
2 (RUO)
Интернет сообраќај
Интернет сообраќај
Брзина на download/upload WADSL
Брзина на download/upload ADSL/RUO
Цена за интернет сообраќај по
надминување на бесплатниот

Сек
мкд/месе
чно
мкд/месе
чно

Kbps/Kbp
s
Kbps/Kbp
s
мкд/GB

60+60

60+60

99

99

99

99

Net Smart S bundle
50 GB

Net Smart L bundle
Неограничени GB

до 3072Kbps/384Kbps

до 3072Kbps/384Kbps

до 6/1 Мbps

до 10/1 Мbps

5 (интервал на наплата
1GB + 1 GB)

-

*Дополнителни фиксни линии се достапни единствено за бизнис корисници.
Забелешка: За тарифните модели Fix/Net Business Smart S и Fix/Net Business Smart L се наплатува
еднократен надоместок за инсталација во износ од 1499 денари.

Фиксна говорна + дигитална телевизија
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ТЕЛЕВИЗИЈА
Месечна претплата
МКД
Фиксна телефонија

Вклучени минути во
претплатата

Цена на повици кон
национални фиксни мрежи
Цена на повици кон
национални мобилни мрежи
Начин на тарифирање на
повиците
Дополнителна фиксна линија*
1 (RUO, VOIP)
Дополнителна фиксна линија*
2 (RUO)

Business Smart S
599
Fix Smart M bundle

Мин

Неограничени минути
кон корисници на ONE
тарифни модели
(фиксна)*

мкд/мин

1,0

-

мкд/мин

5,0

5,0

Сек

60+60

60+60

99

99

99

99

мкд/месе
чно
мкд/месе
чно

Boom TV Smart
Bundle
Инфо канал + Основен
BoomTV пакет

BoomTV
Програмски пакет
Eкстра Пакет ПЛУС

мкд/месе
чно

199 мкд

HBO пакет

мкд/месе
чно

299 мкд

Дополнителен приемник (втор)
Дополнителен приемник (трет)

Business Smart XL
899
Fix Smart XL bundle
Неограничени минути кон
корисници на ONE
тарифни модели (мобилна
и фиксна)*
+
неограничено кон сите
национални фиксни мрежи

мкд/месе
чно
мкд/месе
чно

Boom TV Smart Bundle
Инфо канал + Основен
BoomTV пакет
199 мкд
(бесплатен во први 24
месеци)
299 мкд
(бесплатен во први 24
месеци)

99

99

99

99

*Дополнителни фиксни линии се достапни единствено за бизнис корисници

Фиксен широкопојасен интернет + дигитална телевизија
Smart S/Business
ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЈА
Smart S
Месечна претплата
МКД
799
Интернет сообраќај
Net Smart S bundle
Интернет сообраќај
50 GB
Брзина на download/upload Kbps/Kbps
до 3072Kbps/384Kbps
WADSL
Брзина на download/upload Kbps/Kbps
до 6/1 Мbps
ADSL/RUO
Цена за интернет сообраќај
5 (интервал на
по надминување на
мкд/GB
наплата 1GB + 1 GB)
бесплатниот
Boom TV Smart
BoomTV
Bundle
Инфо канал +
Основен BoomTV
Програмски пакет
пакет
199 мкд
Eкстра Пакет ПЛУС
мкд/месечно
(бесплатен во први
30 дена)
HBO пакет
Дополнителен приемник
(втор)
Дополнителен приемник
(трет)

Smart L/Business
Smart L
1.299
Net Smart L bundle
Неограничени GB
до 3072Kbps/384Kbps
до 10/1 Мbps
Boom TV Smart
Bundle
Инфо канал + Основен
BoomTV пакет
199 мкд
(бесплатен во први 24
месеци)
299 мкд
(бесплатен во први 24
месеци)

мкд/месечно

299 мкд

мкд/месечно

99

99

мкд/месечно

99

99

Забелешка: За тарифниот модел Net/TV Business Smart S се наплатува еднократен надоместок за
инсталација во износ од 1499 денари.

Пакети со три услуги - фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет +
дигитална телевизија
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА +
Business
Business
Business
Business
ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЈА
Smart S
Smart M
Smart L
Smart XL
Месечна
МКД
899
999
1.199
1.499
претплата
Фиксна
Fix Smart S
Fix Smart M
Fix Smart L
Fix Smart XL
телефонија
bundle
bundle
bundle
bundle
Неограничени
минути кон
корисници на
Неограничени
Неограничени
ONE тарифни
минути кон
минути кон
модели
корисници на
Вклучени минути
корисници на
(мобилна и
мин
ONE тарифни
во претплатата
ONE тарифни
фиксна)*
модели
модели
+
(мобилна и
(фиксна)*
неограничено
фиксна)*
кон сите
национални
фиксни мрежи
Цена на повици
мкд/м
кон фиксни
1,0
1,0
1,0
ин
мрежи

Цена на повици
кон мобилни
мрежи
Начин на
тарифирање на
повиците
Дополнителна
(прва) фиксна
линија (RUO,
VOIP)
Дополнителна
(втора) фиксна
линија (RUO)
Интернет
сообраќај
Интернет
сообраќај
Брзина на
download/upload WADSL
Брзина на
download/upload ADSL/RUO
Цена за интернет
сообраќај по
надминување на
бесплатниот

мкд/м
ин

5,0

5,0

5,0

5,0

Сек

60+60

60+60

60+60

60+60

мкд/м
есечн
о

99

99

99

99

мкд/м
есечн
о

99

99

99

99

Net Smart S
bundle

Net Smart L
bundle
Неограничени
GB
до
3072Kbps/384K
bps

Net Smart XL
bundle
Неограничени
GB
до
3072Kbps/384K
bps

Kbps/
Kbps

до
3072Kbps/384
Kbps

Net Smart M
bundle
Неограничени
GB
до
3072Kbps/384K
bps

Kbps/
Kbps

до 6/1 Мbps

до 8/1 Мbps

до 10/1 Мbps

до 12/1 Мbps

мкд/G
B

5 (интервал на
наплата 1GB +
1 GB)

-

-

-

Boom TV
Smart Bundle
Инфо канал +
Основен
BoomTV пакет
199 мкд
(бесплатен во
први 3 месеци)
299 мкд
(бесплатен во
први 3 месеци)

Boom TV
Smart Bundle
Инфо канал +
Основен
BoomTV пакет
199 мкд
(бесплатен 12
месеци)
299 мкд
(бесплатен 12
месеци)

Boom TV
Smart Bundle
Инфо канал +
Основен
BoomTV пакет
199 мкд
(бесплатен 24
месеци)
299 мкд
(бесплатен 24
месеци)

-

99

0

0

-

99

99

50 GB

BoomTV

Програмски пакет
Eкстра Пакет
ПЛУС
HBO пакет
Дополнителен
приемник (втор)
Дополнителен
приемник (трет)

мкд/м
есечн
о
мкд/м
есечн
о
мкд/м
есечн
о
мкд/м
есечн
о

Mini Boom TV
Smart Bundle
Инфо канал +
Mini BoomTV
пакет
199 мкд
(бесплатен во
први 30 дена)
299 мкд

0

Забелешка: За тарифните модели Fix/Net/TV Business Smart S и Fix/Net/TV Business Smart M се
наплатува еднократен надоместок за инсталација во износ од 1499 денари.
*Како повиц и кон сопствена мрежа се тарифираат повиците реализирани од корисник на било кој
тарифен модел од една мрежа кон корисник на било кој тарифен модел во истата мрежа. Сите други
нац ионални повици кон корисници на други тарифни модели ќе се тарифираат како повици кон
други нац ионални мрежи согласно ц ените наведени погоре

Преглед на пенали
Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек
на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот
го имал при активација/обнова на линијата, за секоја деактивирана
линија/услуга/сервис во рамките на пакетот.

Тип на линија/услуга/сервис (соло или како дел од пакетот)
Fix Business Smart S
Fix Business Smart XL
Fix Smart L bundle
Fix Smart M bundle
Fix Smart S bundle
Fix Smart XL bundle
Net Business Smart L
Net Business Smart M
Net Smart L bundle
Net Smart M bundle
Net Smart S bundle
Net Smart XL bundle
Mini Boom TV Smart Bundle
Boom TV Smart Bundle
Additional Boom TV Smart
Additional Boom TV Smart Bundle
Additional Fix Smart

Пенали
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540
3540

Нивоата на тарифните модели се дефинирани во следната табела
СЕГМЕНТ
FIX
NET
FIX/TV
FIX/NET
NET/TV
FIX/NET/TV
FIX
NET
FIX/TV
FIX/NET
NET/TV
FIX/NET/TV
FIX/NET/TV
FIX/NET/TV

ТАРИФЕН МОДЕЛ
Fix Business Smart S
Net Business Smart M
FIX/TV Business Smart S
FIX/NET Business Smart S
NET/TV Business Smart S
FIX/NET/TV Business Smart S
Fix Business Smart XL
Net Business Smart L
FIX TV Business Smart XL
FIX/NET Business Smart L
NET/TV Business Smart L
FIX/NET/TV Business Smart M
FIX/NET/TV Business Smart L
FIX/NET/TV Business Smart XL

НИВО

1

2
3

22. SMART портфолио – фиксна, интернет и телевизија за
резидентни корисници
Ценовникот се однесува на месечната претплата за поединечните сервиси, пакетите како и
цените за сообраќај и услуги по одреден сервис како соло услуга или во пакет.
Преглед на услугите
Соло услуги
Фиксна линија
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА
Месечна претплата
Фиксна телефонија

Вклучени минути во претплатата

Цена на повици кон фиксни мрежи
Цена на повици кон мобилни
мрежи
Начин на тарифирање на повиците
Интернет услуга
ИНТЕРНЕТ
Месечна претплата

МКД

399
Fix Smart S

599
Fix Smart XL
Неограничени минути
кон корисници на ONE
тарифни модели
(мобилна и фиксна)*
+
неограничено кон
сите национални
фиксни мрежи

мин

мкд/мин

1,0

1,0

мкд/мин

5,0

5,0

сек

60+60

60+60

Net Smart M **
699
Net Smart S /Net
Business Smart S
Неограничени GB

Net Smart L
899
Net Smart L/ Net
Business Smart L
Неограничени GB

-

до 3072Kbps/384Kbps

до 8/1 Мbps

до 10/1 Мbps

МКД

Интернет сообраќај

Брзина на download/upload ADSL/RUO

Fix Smart XL

Неограничени
минути кон
корисници на ONE
тарифни модели
(фиксна)*

Интернет сообраќај

Брзина на download/upload - WADSL

Fix Smart S

Kbps/Kb
ps
Kbps/Kb
ps

*Тарифниот модел Net Smart M не е достапен на WADSL технологија.

Пакети со две услуги
Фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ
Месечна претплата

МКД

Фиксна телефонија

Вклучени минути во претплатата

Мин

Smart S

Smart L

799
Fix Smart M
bundle
Неограничени
минути кон
корисници на ONE
тарифни модели
(фиксна)*

999
Fix Smart L bundle
Неограничени минути
кон корисници на
ONE тарифни модели
(мобилна и фиксна)*

Цена на повици кон национални
фиксни мрежи
Цена на повици кон национални
мобилни мрежи
Начин на тарифирање на повиците

мкд/ми
н
мкд/ми
н
Сек

Интернет сообраќај
Интернет сообраќај
Брзина на download/upload - WADSL
Брзина на download/upload ADSL/RUO
Цена за интернет сообраќај по
надминување на бесплатниот

Kbps/Kb
ps
Kbps/Kb
ps
мкд/GB

1,0

1,0

5,0

5,0

60+60
Net Smart S
bundle
50 GB
до
3072Kbps/384Kbps

60+60
Net Smart L bundle
Неограничени GB
до 3072Kbps/384Kbps

до 6/1 Мbps

до 10/1 Мbps

5 (интервал на
наплата 1GB + 1
GB)

-

Фиксна говорна + дигитална телевизија
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ТЕЛЕВИЗИЈА
Месечна претплата
Фиксна телефонија

Вклучени минути во
претплатата

Цена на повици кон
национални фиксни мрежи
Цена на повици кон
национални мобилни мрежи
Начин на тарифирање на
повиците
BoomTV

МКД

Smart S

Smart XL

599
Fix Smart M bundle

899
Fix Smart XL bundle
Неограничени минути кон
корисници на ONE
тарифни модели
(мобилна и фиксна)*
+
неограничено кон сите
национални фиксни
мрежи

Мин

Неограничени минути кон
корисници на ONE
тарифни модели
(фиксна)*

мкд/мин

1,0

-

мкд/мин

5,0

5,0

Сек

60+60

60+60

Boom TV Smart Bundle
Инфо канал + Основен
BoomTV пакет

Boom TV Smart Bundle
Инфо канал + Основен
BoomTV пакет
199 мкд
(бесплатен во први 24
месеци)
299 мкд
(бесплатен во први 24
месеци)

Програмски пакет
Eкстра Пакет ПЛУС

мкд/месечно

199 мкд

HBO пакет

мкд/месечно

299 мкд

мкд/месечно

99

99

мкд/месечно

99

99

Дополнителен приемник
(втор)
Дополнителен приемник
(трет)

Фиксен широкопојасен интернет + дигитална телевизија
ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЈА
Месечна претплата
Интернет сообраќај
Интернет сообраќај
Брзина на download/upload - WADSL
Брзина на download/upload ADSL/RUO
Цена за интернет сообраќај по
надминување на бесплатниот
BoomTV

Smart S

Smart L

Kbps/Kbps

799
Net Smart S bundle
50 GB
до 3072Kbps/384Kbps

1.299
Net Smart L bundle
Неограничени GB
до 3072Kbps/384Kbps

Kbps/Kbps

до 6/1 Мbps

до 10/1 Мbps

МКД

мкд/GB

Програмски пакет

5 (интервал на наплата
1GB + 1 GB)
Boom TV Smart Bundle
Инфо канал + Основен
BoomTV пакет
199 мкд
(бесплатен во први 30
дена)

Boom TV Smart Bundle
Инфо канал + Основен
BoomTV пакет
199 мкд
(бесплатен во први 24
месец и)
299 мкд
(бесплатен во први 24
месец и)

Eкстра Пакет ПЛУС

мкд/месечно

HBO пакет

мкд/месечно

299 мкд

Дополнителен приемник (втор)

мкд/месечно

99

99

Дополнителен приемник (трет)

мкд/месечно

99

99

Пакети со три услуги - фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет +
дигитална телевизија
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ +
ТЕЛЕВИЗИЈА
Месечна претплата
Фиксна телефонија

МКД

Smart S

Smart M

Smart L

Smart XL

899
Fix Smart S
bundle

999
Fix Smart M
bundle

1.199
Fix Smart L
bundle

1.499
Fix Smart XL
bundle

Неограничени
минути кон
корисниц и на
ONE тарифни
модели
(мобилна и
фиксна)*

Неограничени
минути кон
корисниц и на
ONE тарифни
модели
(мобилна и
фиксна)*
+
неограничено
кон сите
нац ионални
фиксни мреж и

мин

-

Неограничен
и минути кон
корисниц и на
ONE тарифни
модели
(фиксна)*

мкд/мин

1,0

1,0

1,0

-

мкд/мин

5,0

5,0

5,0

5,0

Сек

60+60

60+60

60+60

60+60

Интернет сообраќај

Net Smart S
bundle

Интернет сообраќај

50 GB

Net Smart
M bundle
Неограниче
ни GB
до
3072Kbps/3
84Kbps

Net Smart L
bundle
Неограничени
GB
до
3072Kbps/384
Kbps

Net Smart XL
bundle
Неограничени
GB
до
3072Kbps/384
Kbps

Вклучени минути во
претплатата

Цена на повици кон
фиксни мрежи
Цена на повици кон
мобилни мрежи
Начин на тарифирање
на повиците

Брзина на
download/upload WADSL

Kbps/Kb
ps

до
3072Kbps/384
Kbps

Брзина на
download/upload ADSL/RUO
Цена за интернет
сообраќај по
надминување на
бесплатниот

Kbps/Kb
ps

до 6/1 Мbps

до 8/1 Мbps

до 10/1 Мbps

до 12/1 Мbps

мкд/GB

5 (интервал
на наплата
1GB + 1 GB)

-

-

-

Boom TV
Smart Bundle

Boom TV
Smart
Bundle

Инфо канал +
Основен
BoomTV пакет

Инфо канал +
Основен
BoomTV пакет

199 мкд
(бесплатен 12
месеци)

199 мкд
(бесплатен 24
месеци)

299 мкд
(бесплатен 12
месеци)

299 мкд
(бесплатен 24
месеци)
0

Mini Boom
TV Smart
Bundle

BoomTV

Инфо канал +
Mini BoomTV
пакет

Програмски пакет
Eкстра Пакет ПЛУС

мкд/мес
ечно

199 мкд
(бесплатен во
први 30 дена)

HBO пакет

мкд/мес
ечно

299 мкд

Дополнителен
приемник (втор)
Дополнителен
приемник (трет)

мкд/мес
ечно
мкд/мес
ечно

Boom TV
Smart
Bundle
Инфо канал
+ Основен
BoomTV
пакет
199 мкд
(бесплатен
во први 3
месеци)
299 мкд
(бесплатен
во први 3
месеци)

-

99

0

-

99

99

1

*Како повиц и кон сопствена мрежа се тарифираат повиците реализирани од корисник на било кој
тарифен модел од една мрежа кон корисник на било кој тарифен модел во истата мрежа. Сите други
нац ионални повици кон корисници на други тарифни модели ќе се тарифираат како повици кон
други нац ионални мрежи согласно ц ените наведени погоре .

Преглед на пенали
Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек
на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот
го имал при активација/обнова на линијата, за секоја деактивирана
линија/услуга/сервис во рамките на пакетот.
Тип на линија/услуга/сервис
(соло или како дел од пакетот)
Пенали
Fix Smart L bundle
3540
Fix Smart M bundle
3540
Fix Smart S
3540
Fix Smart S bundle
3540
Fix Smart XL
3540
Fix Smart XL bundle
3540
Net Smart L
3540
Net Smart L bundle
3540
Net Smart M bundle
3540
Net Smart M
3540
Net Smart S bundle
3540
Net Smart XL bundle
3540
Mini Boom TV Smart Bundle
3540
Boom TV Smart Bundle
3540
Additional Boom TV Smart
3540
Additional Boom TV Smart Bundle
3540
Additional Fix Smart
3540

Нивоата на тарифните модели се дефинирани во следната табела
СЕГМЕНТ
ТАРИФЕН МОДЕЛ
FIX
Fix Smart S
NET
Net Smart M
FIX/TV
FIX/TV Smart S
FIX/NET
FIX/NET Smart S
NET/TV
NET/TV Smart S
FIX/NET/TV
FIX/NET/TV Smart S
FIX
Fix Smart XL
NET
Net Smart L
FIX/TV
FIX TV Smart XL
FIX/NET
FIX/NET Smart L
NET/TV
NET/TV Smart L
FIX/NET/TV
FIX/NET/TV Smart M
FIX/NET/TV
FIX/NET/TV Smart L
FIX/NET/TV
FIX/NET/TV Smart XL

НИВО

1

2

3

23. Fix Business
Ценовникот се однесува на цените за сообраќај кон националните мрежи и меѓународните
повици на пост-пејд фиксната телефонија.
Бизнис тарифни модели
Фиксен тарифен модел за бизнис корисници
Месечна претплата

Вклучени минути во претплатата

Цена за повици кон фиксни
мрежи*
Цена за повици кон мобилни
мрежи*

МКД

Fix Business
TOTAL***
799

Fix Business TOTAL
ISDN 2
1099
500 минути кон кон
корисници на ONE
тарифни модели
(мобилна и фиксна
мрежа)

мин

500 минути кон кон
корисници на ONE
тарифни модели
(мобилна и фиксна)**

мкд/мин

1,2

1,2

мкд/мин

8,9

8,9

*Цените важат кон сите национални фиксни/мобилни мрежи во текот на целиот ден.
***За активации на тарифниот модел Fix Business TOTAL од 16.07.2013 се наплатува еднократен
надоместок за инсталација на опрема во износ од 1499,00 мкд .

Дефиниц ии за Fix Business тарифните модели
 Месечната претплата за Fix Business тарифните модели се наплатува еден месец
однапред
 Вклучените минути може да се користат во текот на целиот ден за говорни повици кон
фиксната и мобилната мрежа на операторот . Вклучените минути не може да се
користат за повици кон други национални фиксни и мобилни мрежи, интернационални
разговори и сообраќај кон услугите со додадена вредност (VAS). Вклучените минути за
бесплатни разговори и услуги може да се користат само во тековниот месец и не може
да се пренесат во следниот месец.
 Како повици/SMS во мрежата на ONE се тарифираат повиците/SMS реализирани од
корисник на било кој ONE тарифен модел кон корисник на било кој ONE тарифен
модел. Сите други национални повици/SMS кон корисници на други тарифни модели ќе

се тарифираат како повици кон други национални мрежи согласно цените наведени
погоре.
 Во месецот на активирање/деактивирање, месечната претплата и вклучените минути за
бесплатни разговори се пропорционални во однос на бројот на денови на користење на
тарифниот модел.
 Сите миграции од било кој тарифен модел од пониско ниво во тарифен модел од
повисоко ниво се дозволени безусловно, додека миграциите од тарифен модел од
повисоко ниво во едно ниво понизок тарифен модел се дозволени еднаш во 6 месеци
(по 6 платени сметки), сметано од датумот на: активација на услугата, последна
обнова на договорот или последна промена на тарифен модел.
 Дозволена е само една промена на тарифен модел во еден календарски месец. Во случај
на миграција не се менува постоечкиот договор на корисникот.
 Претплатникот нема право на миграција кон пониско ниво на тарифен модел во период
од 24 (дваесет и четири) месеци од денот на активација/ користење на специјалната
промотивна понуда.
Специјални промотивнa понудa на Операторот е следнa:
„Промоција кај понудите со фиксна телефонија, интернет и телевизија“
Преглед на пенали
Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на
договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го
имал при активација на линијата/услугата/сервисот .
Месечна претплата
од 0 до 1.098
од 1.099 до 1.898
од 1.899 до 2.949
2.950 +

Еднократен пенал за деактивација
(денари)
3.540
7.080
14.160
28.320

Нивоа на тарифни планови

Ниво
3
4

Тековно портфолио
Fix Business TOTAL
Fix Business TOTAL ISDN 2

Месечна претплата
799 мкд
1099 мкд

24. Fix Postpaid S и Fix TOTAL
Ценовникот се однесува на месечната претплата и тарифирањето на повиците и услугите
по претплатничка линија на тарифните модели за пост-пeјд фиксна телефонија Fix Postpaid
S и Fix TOTAL.
Фиксни постпејд тарифен модели
Тарифен модел
Цена за повици кон фиксни мрежи (денари/минута)
Цена за повици кон мобилни мрежи (денари/минута)
Месечна претплата (денари)
Вклучени бесплатни разговори кон корисници на ONE
тарифни модели-мобилна и фиксна (минути)*
**Цените важат во текот на ц елиот ден.

Fix Postpaid S
1,90
11,90
149

Fix TOTAL
1,20
10,90
499

0

400

Дефиниц ии за Fix Postpaid S и Fix Total тарифните модели
 Месечната претплата за Fix Postpaid S и Fix Total тарифните модели се наплатува еден
месец однапред.
 Вклучените минути за разговори во Fix Total тарифниот модел може да се користат во
текот на целиот ден за говорни повици кон корисници на ONE тарифни модели
(мобилна и фиксна). Вклучените минути за разговори не може да се користат за повици
кон останати фиксни и мобилни мрежи, интернационални разговори и сообраќај кон
услугите со додадена вредност (VAS). Вклучените минути за разговори може да се
користат само во тековниот месец и не може да се пренесат во следниот месец.
 Како повици/SMS во мрежата на ONE се тарифираат повиците/SMS реализирани од
корисник на било кој ONE тарифен модел кон корисник на било кој ONE тарифен
модел. Сите други национални повици/SMS кон корисници на други тарифни модели ќе
се тарифираат како повици кон други национални мрежи согласно цените наведени
погоре.
 Во месецот на активирање/деактивирање, месечната претплата и вклучениот износ за
бесплатни разговори и услуги се пропорционални во однос на бројот на денови на
користење на тарифниот модел.
 Сите миграции од било кој тарифен модел од пониско ниво во тарифен модел од
повисоко ниво се дозволени безусловно, додека миграциите од тарифен модел од
повисоко ниво во едно ниво понизок тарифен модел се дозволени еднаш во 6 месеци
(по 6 платени сметки) сметано од датумот: на активација, последна обнова или
последна промена на тарифниот модел.
 Дозволена е само една промена на тарифен модел во еден календарски месец. Во
случај на миграција не се менува постоечкиот договор на корисникот.
 Претплатникот нема право на миграција кон пониско ниво на тарифен модел во период
од 24 (дваесет и четири) месеци од денот на активација/ користење на специјалната
промотивна понуда.
Специјални промотивнa понудa на Операторот е следнa:
„Промоција кај понудите со фиксна телефонија, интернет и телевизија“ .
Преглед на пенали
Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек
на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот
го имал при активација/обнова на линијата/услугата/сервисот.
Месечна претплата
Еднократен пенал за деактивација (денари)
од 0 до 1.098
3.540
од 1.099 до 1.898
7.080
од 1.899 до 2.949
14.160
2.950 +
28.320
Нивоа на тарифни планови
Ниво
Тековно портфолио
1
Fix Postpaid S
2
Fix TOTAL

Месечна претплата
149 мкд
499 мкд

25. Постпејд Бизнис пакети со услуги
Ценовникот се однесува на месечната претплата за пакетите и цените за сообраќај на
линиите кои се дел од пакетите
Преглед на пакет со две услуги
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА + ИНТЕРНЕТ

Fix/Net Business PROMO

Месечна претплата
Фиксна телефонија

МКД

999

Вклучени минути во претплатата

мин

неограничени разговори кон
корисници на ONE тарифни
модели (мобилна и фиксна)*

мкд/мин

1,2

мкд/мин

6,9

сек

60+60
Неограничено
до 12.288 Kbps / 1.024 Kbps

Цена на повици кон национални
фиксни мрежи
Цена на повици кон национални
мобилни мрежи
Начин на тарифирање на повиците
Интернет сообраќај
Брзина за download/upload

Kbps

Преглед на пенали
Пакети со две
услуги
Fix/Net
Business
Promo

Месечна
претплата
[денари]

Тарифни модели
во рамки на
пакетот

999

Fix PROMO
Business Bundle
Net PROMO
Business Bundle

Еднократна
договорна казна
по услуга
[денари]

Вкупна еднократна
договорна казна
[денари]

3.540
7.080
3.540

Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек на
договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот го
имал при активација/обнова на линијата, за секоја деактивирана линија/услуга/сервис во
рамките на пакетот.
Еднократната договорна казна за корисниците на дополнителна фиксна линија
изнесува 0 денари.

Нивоа на тарифни модел
Ниво
Тековно портфолио
3
Fix/Net Business Promo

Месечна претплата
999 мкд

26. Промотивни Постпејд Резидентни пакети со услуги
Ценовникот се однесува на месечната претплата за пакетите и цените за сообраќај на
линиите кои се дел од пакетите.
Преглед на пакети
Пакети со две услуги
Резидентните корисници можат да изберат да користат еден од следниве пакети со две
услуги:

Фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА +
Fix/Net PROMO
ИНТЕРНЕТ
Месечна претплата (МКД)
799 денари
1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
Фиксна линија
неограничени разговори кон корисници на ONE тарифни модели
(мобилна и фиксна)
Интернет за дома
неограничен интернет
Брзина на download/upload до 10240 Kbps/ 1024 Kbps
ADSL/RUO
Пакети со три услуги
Резидентните корисници можат да го изберат следниoт пакет со три услуги:
Фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет + дигитална телевизија
ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА +
ИНТЕРНЕТ + ТЕЛЕВИЗИЈА
Месечна претплата (МКД)
Фиксната линија
BoomTV дигитална
телевизија
Екстра Пакет Плус

Fix/Net/TV PROMO
999 денари
1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
неограничени разговори кон корисници на ONE тарифни модели
(мобилна и фиксна)
Два бесплатни приемници на користењеИнфо канал + Основен BoomTV пакет
149 ден. по пакет на услуги
(бесплатен во први 30 дена)
неограничен интернет

Интернет за дома
Брзина на download/upload до 10240 Kbps/ 1024 Kbps
ADSL/RUO
Преглед на пенали
Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред истек
на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот
го имал при активација/обнова на линијата, за секоја деактивирана
линија/услуга/сервис во рамките на пакетот.

Пакети со две
услуги

Месечна
претплата
[денари]

Тарифни модели во
рамки на пакетот

Fix/Net Promo

799

Fix PROMO Bundle
Net PROMO Bundle

Еднократна
договорна казна
по услуга
[денари]
3.540
3.540

Вкупна еднократна
договорна казна
[денари]
7.080

Пакети со три
услуги

Месечна
претплата
[денари]

Тарифни модели во
рамки на пакетот

Fix/Net/TV Promo

999

Fix PROMO Bundle
Net PROMO Bundle
Boom TV Bundle

Еднократна
договорна казна
по услуга
[денари]
3.540
3.540
4.399

Вкупна еднократна
договорна казна
[денари]
11.479

Нивоа на тарифни модели
Ниво

Пакети со две услуги
(Тековно портфолио)

Месечна претплата

2

Fix/Net Promo

799 мкд

Ниво

Пакети со три услуги
(Тековно портфолио)

Месечна претплата

2

Fix/Net/TV Promo

999 мкд

Постпејд резидентни пакети со услуги
Ценовникот се однесува на месечната претплата за пакетите и цените за сообраќај на
линиите кои се дел од пакетите.
Пакети со две услуги
Резидентните корисници можат да изберат да користат еден од следниве пакети со две
услуги:
Фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет
Фиксна телефонија + Интернет
Fix/Net TOTAL S
Месечна претплата (МКД)
599 денари
1,2 ден/мин кон национални
фиксни мрежи
10,9 ден/мин кон
Фиксна линија
национални мобилни мрежи

10 GB интернет

Fix/Net TOTAL M
799 денари
1,2 ден/мин кон
национални фиксни мрежи
10,9 ден/мин кон
национални мобилни мрежи
400 минути кон корисници
на ONE тарифни модели
(мобилна и фиксна)**
400 GB интернет

до 4096 Kbps/ 768 Kbps

до 6144 Kbps/ 768 Kbps

/
Интернет за дома
Брзина на download/upload ADSL/RUO

*Интервал на тарифирање - 60/60 секунди
*постоечкиот пакет со две услуги Fix/Net TOTAL, од септември 2012 е преименуван од во Fix/Net
TOTAL M, без менување на условите на пакетот/тарифниот модел

Фиксна телефонија + Интернет
Месечна претплата (МКД)
Фиксна линија
Интернет за дома
Брзина на download/upload ADSL/RUO

Fix/Net TOTAL L
1099 денари
1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
6,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
/
500 GB интернет
до 8192 Kbps/ 768 Kbps

Фиксна говорна + дигитална телевизија
Фиксна телефонија + Телевизија
Месечна претплата (МКД)
Фиксна линија

BoomTV дигитална телевизија

Fix/TV TOTAL
699 денари
1,2 ден/мин кон национални фиксни мрежи
10,9 ден/мин кон национални мобилни мрежи
400 минути кон корисници на ONE тарифни модели
(мобилна и фиксна) **
Бесплатен приемник на користење Инфо
канал + Основен BoomTV пакет

Пакети со три услуги
Резидентните корисници можат да го изберат следните пакети со три услуги:
Фиксна говорна + фиксен широкопојасен интернет + дигитална телевизија
Фиксна телефонија +
Fix/Net/TV TOTAL S
Fix/Net/TV TOTAL М
Телевизија + Интернет
Месечна претплата (МКД)
799 денари
999 денари
1,2 ден/мин кон
1,2 ден/мин кон национални
национални фиксни
фиксни мрежи
мрежи
10,9 ден/мин кон
10,9 ден/мин кон национални
национални мобилни
Фиксната линија
мобилни мрежи
мрежи
400 минути кон
корисници на ONE
/
тарифни модели
(мобилна и фиксна) **
Бесплатен приемник на
Бесплатен приемник на
BoomTV дигитална
користење- Basic Инфо
користење- Инфо канал +
телевизија
канал + Основен
Основен BoomTV пакет
BoomTV пакет
Интернет за дома
10 GB интернет
400 GB интернет
Брзина на download/upload до 4096 Kbps/ 768 Kbps
до 6144 Kbps/ 768 Kbps
ADSL/RUO
*постоечкиот пакет со три услуги Fix/Net/TV TOTAL, од септември 2012 е преименуван од во
Fix/Net/TV TOTAL M, без менување на условите на пакетот/тарифниот модел.

Фиксна телефонија +
Телевизија + Интернет
Месечна претплата
(МКД)

Фиксната линија

Fix/Net/TV TOTAL L

Fix/Net/TV TOTAL XL

1499 денари

1999 денари

1,2 ден/мин кон национални
фиксни мрежи
10,9 ден/мин кон национални
мобилни мрежи

1,2 ден/мин кон национални
фиксни мрежи
10,9 ден/мин кон
национални мобилни мрежи
400 минути кон корисници
на ONE тарифни модели
(мобилна и фиксна) ** +
400минути кон други фиксни
мрежи + 100 минути кон
други мобилни мрежи

400 минути кон корисници на
ONE тарифни модели (мобилна
и фиксна) ** + 400минути кон
други фиксни мрежи

BoomTV дигитална
телевизија
Пакет Плус*
Екстра Пакет Плус
Интернет за дома
Брзина на
download/upload ADSL/RUO

Бесплатен прв и втор применик
на користење, 99 мкд трет
применик - Инфо канал +
Основен BoomTV пакет
0 мкд (бесплатно)
0 мкд (бесплатно)
400 GB интернет
до 8192 Kbps/ 768 Kbps

Бесплатни три приемника на
користење- Инфо канал +
Основен BoomTV пакет
0 мкд (бесплатно)
0 мкд (бесплатно)
1000 GB интернет
до 10240 Kbps/ 768 Kbps

Преглед на пенали
Во табелата е прикажан износот на еднократните пенали за деактивација пред ист ек
на договор според висина на месечната претплата на тарифниот модел кој корисникот
го имал при активација/обнова на линијата, за секоја деактивирана
линија/услуга/сервис во рамките на пакетот.

Пакети со две
услуги
Fix/Net TOTAL
S
Fix/Net TOTAL
M

Месечна
претплата
[денари]
599
799

Fix/Net TOTAL
L

1.099

Fix/TV TOTAL

699

Пакети со три
услуги

Месечна
претплата
[денари]

Fix/Net/TV
TOTAL S

799

Fix/Net/TV
TOTAL M

999

Fix/Net/TV
TOTAL L

1499

Fix/Net/TV
TOTAL XL

1999

Тарифни модели во
рамки на пакетот
Fix Postpaid Bundle M
Net 10GB Bundle
Fix TOTAL M Bundle
Net TOTAL M Bundle
Fix business TOTAL L
Bundle
Net business TOTAL L
bundle

Еднократна
договорна казна
по услуга
[денари]
3.540
3.540
3.540
3.540

Вкупна
еднократна
договорна
казна [денари]
7.080
7.080

3.540
7.080
3.540

Fix TOTAL M Bundle
Boom TV Bundle

3.540
4.399

7.939

Тарифни модели во
рамки на пакетот

Еднократна
договорна казна
по услуга
[денари]

Вкупна
еднократна
договорна
казна
[денари]

Fix Postpaid Bundle M
Net 10GB Bundle
Boom TV Bundle
Fix TOTAL M Bundle
Net TOTAL M Bundle
Boom TV Bundle
Fix TOTAL L Bundle
Net TOTAL L Bundle
Boom TV Bundle
Fix TOTAL XL Bundle
Net TOTAL XL Bundle
Boom TV Bundle

3.540
3.540
4.399
3.540
3.540
4.399
3.540
3.540
4.399
3.540
3.540
4.399

11.479

11.479

11.479

11.479

Нивоа на тарифни планови
Ниво
Пакети со две услуги (Тековно портфолио)
1
Fix/Net TOTAL S
2
Fix/Net TOTAL M
3
Fix/Net TOTAL L
1
Fix/TV TOTAL

Месечна претплата
599 мкд
799 мкд
1099 мкд
699 мкд

Ниво
1

Пакети со три услуги (Тековно портфолио)
Fix/Net/TV TOTAL S

Месечна претплата
799 мкд

2

Fix/Net/TV TOTAL M

999 мкд

3

Fix/Net/TV TOTAL L

1499 мкд

4

Fix/Net/TV TOTAL XL

1999 мкд

27. Blizoo тарифни модели
Тарифни модели за услуги на
Старт
фиксна локација
Месечна претплата 24 месеци
999
(денари)
Месечна претплата 12 месеци
1.199
(денари)
Еднократен надомест за почетно
0
приклучување (денари) 1)
Фиксна телефонија - вклучен сообраќај во месечна
Повици во сопствена мобилна мрежа 3)
(минути)

Смарт

Екстра

Премиум

НЕТ10+АТВ

НЕТ20+АТВ

НЕТ50+АТВ

ДТВ

ДТВ
Плус

1.199

1.499

1.999

699

899

1.299

499

599

1.599

1.999

2.599

849

1.149

1.899

549

749

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

неогран.

-

-

50/3

-

-

0

-

-

-

3

3

0
претплата

2)

-

Повици во сопствена фиксна мрежа 3)
неогран.
неогран.
неогран.
неогран.
(минути)
Повици кон други оператори на
0
100
150
200
национални мобилни мрежи (минути)
Повици кон други оператори на
0
250
400
600
национални фиксни мрежи (минути)
Цени по надминување на вклучен сообраќај во месечна претплата
Повици во сопствена мобилна мрежа 3)
(ден/мин.)
Повици во сопствена фиксна мрежа 3)
0
0
0
0
(минути)
Повици кон други национални мобилни
8,14
8,14
8,14
8,14
мрежи (ден/мин.)
Повици кон други национални фиксни
1,06
1,06
1,06
1,06
мрежи (ден/мин.)
Интервал на тарифирање Говорни
60
60
60
60
повици (во секунди)
Широкопојасен интернет (за наведените тарифни модели оваа услуга е обезбедена преку CABLE/FTTC технологија)
Вклучен интернет сообраќај
неогран.
неогран.
неогран.
неогран.
неогран.
неогран.
Брзина на интернет сообраќај (до Mbps
15/1
30/2
50/3
150/5
10/1
20/2
upload/download)
Цена за интернет сообр. по надминување
на количина вклучена во претплата
0
0
0
0
0
0
(ГБ/ден)
Телевизиска услуга
Број на телевизиски канали вклучени во
3
3
3
3
пакетот4)
Други Услуги
Контакт центар (077 1234)
бесплатно
Повици кон бројот 1188
се наплаќа според актуелниот ценовник
Повици кон итни служби
(192,193,194,195)
бесплатно
и услуги од општествено значење
(190,197,198 и 199)
Договорни пенали
Максимален износ (МКД) 5)
1 )За предвремено раскинување на договор
со zадолжително минимално времетраење од
12/24 м.

2) За искористена бенефицијанабавка на терминална опрема по
повластена цена од Операторот

12м
1 4 3 88

24м

12м

2 3 .9 7 6

1 9 .1 8 8

24м

12м

24м

12м

24м

12м

24м

12м

24м

12м

2 8 .7 76

2 3 .9 88

3 5 .9 76

3 1 .1 88

4 7 .9 76

1 0 .1 88

1 6 .7 76

1 3 .7 88

2 1 .5 76

2 2 .7 88

24м

12м

3 1 .1 7 6

24м

6 .5 8 8

12м

1 1 .9 7 6

24м

8 .9 8 8

1 4 .3 7 6

Фиксен износ (МКД) 6)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надоместоци за невратена или оштетена терминална опрема
Доколку Претплатникот не врати или оштети терминална опрема која останува во
сопственост на Операторот во текот на целото времетраење на Договорот, должен е на
Операторот да ги плати следните надоместоци:модели

-

-

HD-приемник: 3.999

KA-модул:
Интернет-модем: 4.000/
Далечински управувач:
1.499
6.000
200
Надоместоци за дополнителни услуги
Дополнителен програмски пакет - основни ТВ канали: 24 МКД еднократно 7)

Цени за разговори за стари blizoo тарифни модели:
Опис
Локални разговори (кон сите фиксни мрежи)
Национални разговори (кон сите фиксни мрежи)
Разговори кон мобилни мрежи
Повик кон телефонски број 188
Повик кон телефонски број 1188
Повик кон телефонски броеви 089 xxx xxx
196 - Информации за состојба на јавните патишта
185 - Информации за состојба на јавните патишта
Втор телефонски број
Идентификација на број

Цена со ДДВ
1,06 ден./мин
1,06 ден./мин
8,14 ден./мин
40 ден./повик
се наплаќа според актуелниот
ценовник
1,06 ден./мин
1,06 ден./мин
3 ден./мин
90 ден.
0

Цени за мирување на претплата за стари blizoo тарифни модели:
Опис
Цена со ДДВ
Мирување - дигитални услуги
100 ден. (1 месец)
150 ден.(2 месеци)
Мирување - дигитални услуги
200 ден.(3 месеци)
Мирување - дигитални услуги
Мирување - аналогна ТВ и дигитални услуги
150 ден.(1 месец)
Мирување - аналогна ТВ и дигитални услуги
200 ден.(2 месеци)
250 ден.(3 месеци)
Мирување - аналогна ТВ и дигитални услуги

