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1. Промоција- Конвергентен попуст на месечната претплата за
А1 Office Box и A1 Office Box Plus тарифните модели достапни
за правни лица
Промоцијата овозможува добивање конвергентен Combo попуст во висина од 50 денари за
тарифните модели А1 Office Box 2 и A1 Office Box 3 и конвергентен Combo попуст во висина 236
денари за тарифните модели А1 Office Box 2 Plus и A1 Office Box 3 Plus, и притоа тие да се
вклучени во Combo пакет со мобилни линии.
1.1
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период од 01.12.2020 година до 30.03.2021 година.
1.2
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите правни лица доколку направат нова активација или обнова на
договор на постоечки корисници со задолжително времетрање од 24 месеци за услуги на фиксна
локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија), а притоа комбинирани во Combo
пакет со мобилни линии. Тарифните модели наведени погоре, а опишани во точка 7 од делот
Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од
Ценовникот, можат да се вклучат во Combo пакет со мобилни услуги и притоа да добијат
конвергентен Combo попуст.
A1 Office Box Plus
тарифи
A1
A1
A1
A1

Office
Office
Office
Office

Box
Box
Box
Box

2
3
2
3

Plus
Plus
Plus
Plus

Конвергентен
A1 Combo попуст
(ден.)
50
50
236
236

Промена на тарифен модел
Промоцијата за конвергентен попуст на месечната претплата за A1 Office Box и A1 Office Box Plus
тарифните модели не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг
тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат
стандардните правила за промена на тарифен модел, со тоа што при промена на тарифен м одел ќе
се избрише актуелниот конвергентен Combo попуст и ќе се додели соодветниот на новиот тарифен
модел.
Промоцијата може да се комбинира со останати актуелни прмоции.

2. Промоција- 50% попуст на месечната претплата за А1 Combo
Box 2+
2.1
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период од 06.10.2018 година до 30.03.2021 година.
2.2
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите правни лица кои имаат најмалку една активна услуга за интернет
на фиксна локација и претплатнички договор на тарифниoт модел A1 Combo Box 2+.
2.3
Содржина на промоцијата
Со оваа промоција претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на
склучувањето на договорот на тарифниот модел A1 Combo Box 2+, добиваат за 50% попуст на
месечната претплата.

Тарифен модел

A1 Combo Box 2+

Mесечна претплата (во ден.)

299
599

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

3. Промоција–
Зголемена
субвенција
за
конвергентни
корисници на А1 Combo достапна за физички лица
Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 6.000 или 7.000 денари за фиксни
услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолy.
Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на УРЕД (мобилен
телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на А1 Македонија
3.1.
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период од 26.02.2021 година заклучно со 30.03.2021
година.
3.2.
Услови за користење на промоцијата
За да ja добие корисникот промоцијата Зголемена субвенција за конвергентни корисници на А1
Combo треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некој од
тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е врзан во
конвергентен A1 Combo пакет, односно ќе го искомбинира со нов или постоечки претплатнички
договор за користење на мобилни услуги. Износот на субвенција зависи од изборот на корисникот
за некоја од следните тарифи:
A1 Combo тарифа
Субвенција
A1 Net M
6.000
A1 Net L
7.000
A1 Net M + TV S
6.000
A1 Net M + TV M
6.000
A1 Net M + TV L
6.000
A1 Net L + TV S
7.000
A1 Net L + TV M
7.000
A1 Net L + TV L
7.000
Конвергентната субвенцијата може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни
линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број (PSTN).
Корисникот може да активира целосно нов пакет или може да направи обнова, надградба ( upgrade)
или спојување (merge) на некои од постоечките услуги кои ги користи. Во сите случаи се склучуваат
договори на нови 24 месеци и корисникот ќе ја добие истата промоција. За активација на
дополнителни ТВ уреди, како и спојување на дополнителни фиксни линии во рамки на пакет не
следува оваа промоција.
Промена на тарифен модел
Промоцијата за Субвенција за конвергентни корисници на А1 Combo не следува доколку корисникот
направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои
ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел.
Промоцијата конвергентна субвенција може да се комбинира со ост анатите актуелни промоции.

4. Промоција–
Зголемена
корисници на А1 Combo

субвенција

за

конвергентни

Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 6.000 или 7.000 денари за фиксни
услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолy.
Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на УРЕД (мобилен
телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на А1 Македонија
4.1.
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период од 27.11.2020 година заклучно со 25.01.2021.
4.2.
Услови за користење на промоцијата
За да ja добие корисникот промоцијата Зголемена субвенција за конвергентни корисници на А1
Combo треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некој од
тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е врзан во
конвергентен A1 Combo пакет, односно ќе го искомбинира со нов или постоечки претплатнички
договор за користење на мобилни услуги. Износот на субвенција зависи од изборот на корисникот
за некоја од следните тарифи:
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Combo тарифа
Net M
Net L
Net M + TV S
Net M + TV M
Net M + TV L
Net L + TV S
Net L + TV M
Net L + TV L

Субвенција
6.000
7.000
6.000
6.000
6.000
7.000
7.000
7.000

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

5. Промоција – Зголемени попусти за мобилни линии во А1
Combo пакети
Промоцијата овозможува добивање на дополнителен попуст на мобилните линии во зависност од
тарифниот модел и при тоа тие да се вклучени во еден од новите конвергентни А1 Combo пакети:
A1 NET S + TV S/M/L; A1 NET M + TV S/M/L; A1 NET L + TV S/M/L

5.1.
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период од 26.08.2020 година заклучно со 02.11.2020.

5.2.
Услови за користење на промоцијата
За корисник да ja добие оваа промоција треба да направи активација или обнова на договор на
нови 24 месеци на некоја од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој
тарифен модел да е вклучен во A1 Combo пакет:

A1 Мобилни тарифи
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Neo M
Neo M+
Neo L
Neo XL
Neon
Neon+

Дополнителен
A1 Combo попуст
(ден.)
50
100
200
300
50
100

Промена на тарифен модел
Промоцијата за зголемени A1 Combo попусти во мобилна исто така не следува доколку корисникот
направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците
кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел, со тоа
што при промена на тарифен модел ќе се избрише и регуларниот и дополнителниот A1 Combo
попуст и ќе се доделат соодветните два на новиот тарифен модел.

6. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници на А1
Combo
Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 4.000 или 5.000 денари за фиксни
услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолy.
Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на УРЕД (мобилен
телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на А1 Македонија
6.1.
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период од 26.08.2020 година заклучно со 02.11.2020.
6.2.
Услови за користење на промоцијата
За да ja добие корисникот промоцијата Субвенција за конвергентни корисници на А1 Combo треба
да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некој од т арифните модели
наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е врзан во конвергентен A1
Combo пакет, односно ќе го искомбинира со нов или постоечки претплатнички договор за користење
на мобилни услуги. Износот на субвенција зависи од изборот на корисникот за некоја од следните
тарифи:

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Combo тарифа
Net M
Net L
Net M + TV S
Net M + TV M
Net M + TV L
Net L + TV S
Net L + TV M
Net L + TV L

Субвенција
4.000
5.000
4.000
4.000
4.000
5.000
5.000
5.000

Конвергентната субвенцијата може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни
линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број ( PSTN).

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

7. Промоција– Еднократен 5GB интернет пакет за Combo Box Go
7.1.
Важност на промоцијата
Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019
година заклучно со 30.09.2020.
7.2.
Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот пер иод склучиле
претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: A1 Combo Box Go 2
или A1 Combo Box Go 3, кои се опишани во Ценовникот на www.A1.mk во делот - Актуелна понуда
– услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети у слуги
7.3.
Содржина на промоцијата
Промоцијата овозможува користење на еднократен бесплатен интернет пакет од 5GB кој е
активен во период од 30 дена од денот на активација на услугата A1 Combo Box Gо.
По истек на важноста на овој промотивен пакет, тој автоматски се деактивира и не се обновува.
Доколку Корисникот сака да продолжи да користи интернет услуга потребно е да активира еден од
дополнителните интернет пакети достапни за A1 Combo Box Go тарифните модели.

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

Промотивни Интернет пакети

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

2)

1)

99

199

299

799

49

99

149

399

7 дена
од моментот на
активација

30 дена
од моментот на
активација

24часа
3 дена
од моментот на од моментот на
активација
активација
5GB

20GB

50GB

100GB

20/1 Mbps

20/1 Mbps

20/1 Mbps

20/1 Mbps

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

8.1.
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 24.06.2020 година и истата ќе
важи ограничен временски период заклучно со 30.09.2020.
Промотивните пакети се достапни за активација преку сите канали.
8.2.
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите корисници на тарифните модели A1 Combo Box Go 2 и A1 Combo
Box Go 3 кои за време на промоцијата имаат активен или ќе активираат барем еден од
регуларните пакети опишани во точка 1.9.1 од делот Дополнителни услуги и пакети за фиксни и
комбинирани пакети од ценовникот.
Се додека првиот пакет е активен корисниците ќе имаат можност да активираат еднократно пакет
од ист вид со 50% попуст.
Корисник истовремено може да активира само еден промотивен пакет од ист вид или доколку има
комбинација на повеќе активни регуларни пакети од различен вид ќе може да ја добие еднократно
промоцијата за секој од нив.
Промоцијата не важи за веќе активираните пакети пред почетокот на промоцијата.

9. Промоција - 50% попуст на месечна
дополнителни ТВ пакети преку “Мојот А1”

претплата

за

Промоцијата – 50% Попуст на месечна претплата за дополнителни ТВ пакети овозможува
добивање на 50% попуст на претплатата за активација само преку мојот А1 на следните ТВ пакети
наведени во табелата :
Име на пакетот
HBO
Digitalb Family
пакет
Balkan 8+

Редовна месечна претплата
(ден.)
249

Промотивна месечна претплата со
50% попуст (ден.)
125

299

149

99

49

Pink

99

49

HBO Lite

249

125

Digitalb Lite

99

49

Pink Lite

49

25

9.1.
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна само преку Мојот А1 (апликација или на веб страната на Операторот) во
промотивниот период кој ќе започне на 15.04.2020 година и истата ќе важи ограничен временски
период заклучно со 25.08.2020
Оваа промоција важи за сите корисници кои користат ТВ услуга или пакет кој содржи ТВ услуга.
9.2.
Услови за користење на промоцијата
Активација на дополнителните ТВ пакети може да се направи единствено од страна на корисникот
и исклучиво преку Мојот А1 (апликација или на веб страната на Операторот).
По направениот избор и активација на дополнителните ТВ пакети, истите остануваат активни се
додека корисникот не ги деактивира по негово барање или направи промена на веќе постоечкиот
тарифен модел што го користи.

10. Промоција- Попуст на месечна претплата за
тарифни модели

оптички

Промоцијата – Попуст на месечна претплата за оптички тарифни модели овозможува добивање на
попуст на претплатата за следните тарифни модели:

100 мкд попуст за A1 Combo Optic Neo 3 XS, A1 Combo Optic Neo 4 XS, A1 Combo Optic Neo 3 S и
A1 Combo Optic Neo 4 S;
200 мкд попуст за A1 Combo Optic Neo 3 M, A1 Combo Optic Neo 4 M, A1 Combo Optic Neo 3 L и A1
Combo Optic Neo 4 L.
10.1. Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 11.03.2020 година и иста та ќе
важи ограничен временски период заклучно со 25.08.2020
10.2. Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица доколку направат нова активација или
обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги
на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на тарифните модели
наведени погоре, а опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна
локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
Промоцијата не важи за нови активации и обнова на договори за услуги на фиксна локација
(фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на преостанатите тарифните модели од
актуелното тарифно портфолио кои не се наведени погоре како и за стари тарифни модели кои не
се дел од актуелното тарифно портфолио.

11. Промоција - Зголемени Комбо кредити за A1 Combo Neo
Pro/ A1 Combo Lite Neo Pro/ A1 Combo Optic Neo Pro
Промоцијата – Зголемени Комбо кредити за A1 Combo Neo Pro / A1 Combo Lite Neo Pro / A1 Combo
Optic Neo Pro овозможува намалена збирна месечна претплата за корисниците кои ќе внесат
некоја од постоечките пакети за фиксна телефонија и интернет А1 Net Neo/ А1 Net Lite Neo/ А1
Net Optic Neo во пакет со минимум една мобилна линија.
11.1. Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе
важи ограничен временски период заклучно со 25.08.2020
11.2. Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна само за правни лица – бизнис корисници кои во промотивниот период
направиле обнова или склучиле нов претплатнички договор на 24 месеци на тарифните модели:
A1 Combo Neo Pro S/M, A1 Combo Lite Neo Pro S/M/L и A1 Combo Optic Neo S/М, опишани во точка
6 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети
услуги од Ценовникот.
Износот на попуст кој Корисникот го добива при користење на оваа промоција се прикажани во
табелата:
А1 Combo Neo Pro
Месечна претплата на тарифни
мод ели за фиксна телефонија и
интернет (д ен.)
Кред ит за кој се намалува
месечната претплата доколку
корисникот ја вклучи оваа тарифа
во A1 C ombo Neo Pro пакет/ A1
C ombo Optic Neo Pro / A1 Combo
Lite Neo Pro (д ен.)
Месечна претплата со попуст за
користење

А1 Net Neo M/
А1 Net Lite Neo M

А1 Net Lite Neo L

А1 Net Optic Neo S

899

1299

1199

-150

-250

-150

899
749

1299
1049

1199
1049

пакет A1 C ombo Neo Pro пакет/ A1
C ombo Optic Neo Pro / A1 Combo
Lite Neo Pro (д ен.)

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

12. Промоција- Ноќно сурфање
12.1. Важност на промоцијата
Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019
година заклучно со 25.08.2020
12.2. Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле нов
или обновиле претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: A1
Combo Box 2+, A1 Combo Box 3 или A1 Combo Box 4, кои се опишани во Ценовникот Актуелна
понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги. Промоцијата не
важи за Combo Box Go тарифните модели.
12.3. Содржина на промоцијата
За нови корисници:
Промоцијата “Ноќно сурфање” овозможува бесплатен неограничен интернет за услуга на фиксна
локација за нови корисници на определени тарифни модели секоја вечер во период од 00:00 до
06:00 часот, без да се троши интернетот вклучен во тарифата или од дополнителните пакети кои
се активирани од страна на корисникот. Со активирање на промоцијата Ноќно Сурфање во рамки
на промотивниот период, секој нов корисник добива и дополнителен интернет сообраќај од 50 GB
во рамки на претплатата за избраната тарифа.
За постоечки корисници:
Сите постоечки корисници на A1 Combo Box тарифните модели што го користат месечниот
дополнителен интернет пакет “50 GB дополнителни” по цена од 299 мкд, ќе ја добијат бесплатно
промоцијата “Ноќно сурфање” за неограничен интернет на фиксна локација во период од 00:00
до 06:00 часот се додека е активен овој дополнителен пакет.
12.4. Правила на промоцијата:
Во периодот 00:00 до 06:00 часот, во рамки на промоцијата Ноќно сурфање, корисникот користи
интернет без намалување на брзината и без трошење на интернет сообраќајо т кој е вклучен во
месечната претплата на тарифата или активните дополнителните пакети.
Во периодот од 06:00 часот до 00:00 часот, корисникот користи интернет од количината на
интернет сообраќајот кој е вклучена во месечната претплата на тарифата или актив ните
дополнителните пакети.
По искористување на интернет сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисникот може да
продолжи да користи интернет сообраќај, но со намалена брзина од 756 Kbps.
Оваа промоција во која е овозможено неограничено бесплатно ко ристење се смета за Повластена
Услуга и за истата важат Посебните услови за користење кои се прилог 5 на Општите услови за
користење објавени на www.A1.mk.

13. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници
Оваа промоција овозможува претплатниците кои ќе ги исполнат условите наведени подолу покрај
субвенцијата за мобилни услуги ќе добијат дополнителна субвенција за фиксни услуги која ќе можат
да ја искористат за набавка на терминална опрема во А1. Износот на субвенција зави си од
тарифниот модел на корисникот како што е наведено во табелата :
Тарифен модел

Субвенција
(мкд, со вклучен ддв)

A1 Combo Neo 3 M

3.000

A1 Combo Neo 3 L

4.000

A1 Combo Optic Neo 3M

3.000

A1 Combo Optic Neo 3L

4.000

A1 Net Neo M
A1 Net Optic Neo M

3.000
3.000

5.1

Важност на промоцијата

Промоцијата Субвенција за конвергентни корисници започнува да важи од 30.06.2020 и е со
ограничено времетраење заклучно со 25.08.2020
5.2
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно:
ќе направат активација или обнова на претплатнички договор на 24 месеци нa некоj од
наведените тарифни модели: А1 Combo Neo 3M, А1 Combo Neo 3L, A1 Combo Optic Neo 3M, A1
Combo Optic Neo 3L, A1 Net Neo M или A1 Net Optic Neo M
истиот ќе го искомбинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на
мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: А1 Combo Neo 4M, А1 Combo Neo
4L, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, А1 Combo Neo Pro M или А1 Combo Optic Neo
Pro M.
5.3
Правила за пpомена на тарифен модел за корисниц ите на оваа промоција
Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени
тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, о дносно кон тарифните модели
А1 Combo Neo 4L или A1 Combo Optic Neo 4L;
Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е можна.

14. Промоција – Office 365 први три месеци бесплатно
14.1. Важност на промоцијата
Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 30.06.2020
година заклучно со 25.08.2020
14.2. Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна само за правни лица кои во промотивниот период склучиле нов или
обновен претплатнички договор за деловни корисници на 24 месеци на некој од следните тарифни
модели од комерцијалното портфолио: A1 Combo Neo 3 M, A1 Combo Neo 3 L, A 1 Combo Optic Neo
3M, A1 Combo Optic Neo 3L, A1 Net Neo M, A1 Net Optic Neo M и истиот ќе го искомбинираат со нов
или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги во некој од следните пакети
на тарифни модели: А1 Combo Neo 4M, А1 Combo Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic
Neo 4L, А1 Combo Neo Pro M или А1 Combo Optic Neo Pro M.
14.3.

Содржина на промоцијата

Корисникот со оваа промоција добива право на користење на една лиценца од Office и Microsoft
365 програма 3 месеци бесплатно, како и пристап до ОДИН платформата каде може да активира и
други дополнителни ИКТ услуги по цени објавени на самата платформа. По завршување на
периодот од 3 месеци, услугата Microsoft 365 Business пакет ќе продолжи да се наплаќа по
редовна цена.

15. Промоција - Подарок таблет за физички лица
Промоцијата – Подарок таблет овозможува добивање на бесплатен уред Alcatel Tablet 1T 7" 3G.
При исцрпување на количините, Операторот го задржува правото за промена на моделот на
таблет-подарок.
15.1.
Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период од 20.02.2020 до 29.06.2020.
15.2.
Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна само за физички лица и тоа за нова активација или обнова на договор на
постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна локација
(фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на следните тарифни модели: A1 Combo Optic
Neo 3M и 4М, како и A1 Combo Optic Neo 3L и 4L, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда –
услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот .
Промоцијата не важи за нови активации и обнова на договори за услуги на фиксна локација (фиксен
интернет или фиксна телефонија, интернет и телевизија) на преостанатите тарифните модели од
актуелното тарифно портфолио кои не се наведени погоре како и за стари тарифни модели кои не
се дел од актуелното тарифно портфолио.

16. Промоција - 3 месеци 100% попуст на месечна претплата за
онлајн нарачки
Промоцијата овозможува користење на услуги на фиксна локација и комбинирани пакети услуги
во одредени тарифни модели без плаќање на месечна претплата во времетраење од 3 месеци.
Периодот во кој услугите се користат без месечна претплата започнува од денот на склучување на
нов или обновен претплатнички договор и се однесува на првите 3 месечни претплати.
По истек на промоцијата, корисникот почнува да ја плаќа редовната месечна претплата согласно
избраниот тарифен модел за кој корисникот склучил договор.
16.1. Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 04.05.2020 година и истата ќе
важи заклучно 05.06.2020 година.
16.2. Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои ќе направат онлајн нарачка преку A1
Live Shop или преку www.A1.mk и ќе склучат нов или обновен претплатнички договор со
минимално времетраење на договорна обврска од 24 месеци.
Промоцијата важи за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и
телевизија) кои ќе се користат во следните тарифни модели:
Тарифни модели*
A1 Combo Neo 3S, 3M и 3L
A1 Net Neo S и M
A1 Net Lite Neo S, М и L

A1 Combo Lite Neo 3S, 3M и 3L
A1 Combo Box 2+ и Box 3
A1 Combo Neo Optic 3S, 3М и 3L
A1 Net Neo Optic S и Optic M
Office Box 2 и Box 3
*Повеќе детали за наведените тарифни модели мож е да се најдат во Ценовникот на А1 Македонија во делот
Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги .

Промоцијата не важи за тарифни модели кои не се наведени во табелата.
16.3. Правила за пpомена на тарифен модел за корисниц ите на оваа промоција
Доколку корисникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
 доколку корисникот сака да направи промена кон друг тарифен моден, за времетраење на
активна промоција од 3 месеци без претплата, истата се губи;
 доколку се прави пренос на сопственост кон нов корисник, промоцијата се губи.

17. Промоција– Подарок таблет за правни лица
Промоцијата – Подарок таблет овозможува добивање на бесплатен уред Alcatel Tablet 3T 8" LTE.
При исцрпување на количините, Операторот го задржува правото за промена на моделот на
таблет-подарок.
17.1. Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој започнува на 20.02.2020 година и истата важи
заклучно со 30.04.2020 година.
17.2. Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за сите правни лица кои користат некој од тарифните модели A1 Net Neo
M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo 3M, A1 Combo Neo 3L, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L,
A1 Net Neo Lite M, A1 Net Neo Lite L, A1 Combo Lite Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro L, A1 Combo
Lite Neo 3M, A1 Combo Lite Neo 3L, A1 Combo Lite Neo 4M, A1 Combo Lite Neo 4L, A1 Combo Optic Neo
3L, A1 Combo Optic Neo 3M, A1 Net Optic Neo M, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4M ,
опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и
комбинирани пакети услуги од Ценовникот .
Промоцијата е дос тапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници со
задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна локација (фиксен интернет или
фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од A1 Net Neo M, A1 Combo Neo Pro M, A 1
Combo Neo 3M, A1 Combo Neo 3L, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Net Neo Lite M, A1 Net Neo
Lite L, A1 Combo Lite Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro L, A1 Combo Lite Neo 3M, A1 Combo Lite Neo
3L, A1 Combo Lite Neo 4M, A1 Combo Lite Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 3L, A1 Combo Optic Neo 3M, A1
Net Optic Neo M, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4M тарифните модели.
Промоцијата не важи за нови активации и обнова на тарифните модели A1 Combo Box 2/2+/3, A1
Combo Box Go 2/3, А1 TV S/M, A1 TV Lite S/M и A1 Fix услуги, А1 Combo Neo 3/4 S, A1 Combo Lite
Neo 3/4 S , A1 Net Neo S, A1 Net Neo Lite S, A1 Combo Neo Pro S, A1 Co mbo Lite Neo Pro S како и
стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио .

18. Промоција– Office 365 први 3 месеци бесплатно
18.1. Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој започнува на 20.02.2020 година и истата важи
заклучно со 30.04.2020 година.

18.2. Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна само за правни лица кои во промотивниот период склучиле нов или
обновен претплатнички договор за деловни корисници на 24 месеци на некој од следните тарифни
модели од комерцијалното портфолио: A1 Net Neo M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo 3M, A1
Combo Neo 3L, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Net Neo Lite M, A1 Net Neo Lite L, A1 Combo
Lite Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro L, A1 Combo Lite Neo 3M, A1 Combo Lite Neo 3L, A1 Combo Lite
Neo 4M, A1 Combo Lite Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 3L, A1 Combo Optic Neo 3M, A1 Net Optic Neo M,
A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4M, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда –
услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
Промоцијата не важи за нови активации на тарифните модели A1 Combo Box 2/2+/3, A1 Combo Box
Go 2/3, А1 TV S/M, A1 TV Lite S/M и A1 Fix услуги, А1 Combo Neo 3/4 S, A1 Combo Lite Neo 3/4 S , A1
Net Neo S, A1 Net Neo Lite S, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Lite Neo Pro S како и стари тарифни
модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.
18.3. Содржина на промоцијата
Корисникот со оваа промоција добива право на користење на една лиценца од Office 365 програма
и пристап до ОДИН платформата каде може да активира и други дополнителни ИКТ услуги по цени
објавени на самата платформа. По завршување на периодот од 3 месеци, услугата Office 365
Business програма ќе продолжи да се наплаќа по редовна цена.

19. Промоција– Видеотека 24 месеци бесплатно
19.1. Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој започнува на 27.03.2018 година и истата важи
заклучно со 29.04.2020 година.
19.2. Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале
Интерактивна Телевизија на еден од тарифните пакети A1 Combo Neo 3 L или A1 Combo Neo 4 L.
Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 2 од делот
Актуелна понуда за постпејд тарифни модели за услуги обезбедени на фиксна локација и
комбинирани пакети услуги од Ценовникот .
19.3. Содржина на промоцијата
Дополнителната услуга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до филмови, ТВ серии и
други телевизиски содржини кои се дел од Видеотеката.
Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата Видеотека трае 24 месеци и истиот
започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. Доколку Корисникот сака
да продолжи ја да користи услугата Видеотека по истек на промотивнит е бесплатни 24 месеци
доколку одново ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.

20. Промоција– Видеотека 3 месеци бесплатно
20.1. Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој е започнат на 27.03.2018 година и истата важи
заклучно со 29.04.2020 година.
20.2. Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период активирале
Интерактивна Телевизија на некој од тарифните пакети A1 Combo Neo 3 S или М и A1 Combo Neo
4S или A1 Combo Neo 4М.

Условите за активирање на услугата Интерактивна Телевизија се наведени во точка 2 од делот
Актуелна понуда за постпејд тарифни модели за услуги обезбедени на фиксна локација и
комбинирани пакети услуги од Ценовникот .
20.3. Содржина на промоцијата
Дополнителната ус луга Видеотека на Корисникот му овозможува пристап до филмови, ТВ серии и
други телевизиски содржини кои се дел од Видеотеката.
Периодот на промотивно бесплатно користење на услугата Видеотека трае 3 месеци и истиот
започнува од денот на активација на услугата Интерактивна Телевизија. Доколку Корисникот сака
да продолжи ја да користи услугата Видеотека по истек на промотивните бесплатни 3 месеци
доколку одново ја активира, за надомест од 249 ден/месечно.

21. Новогодишна промоција за А1 Combo
Оваа новогодишна промоција се состои од повеќе поединечни промоции применливи за одредени
тарифни модели и тоа: Зголемен конвергентен бонус , Без обврзувачки договор и Бесплатен ТВ пакет
преку апликацијата Мојот А1.
21.1. Важност на промоциите
Промоциите се достапни во промотивниот период кој ќе започне на 26.11.2019 година и ќе важат
заклучно со 03.02.2020.
21.2. Услови за користење на промоцијата
Промоциите се достапни со склучување на нов претплатнички договор или обнова на постоечки
претплатнички договор.
За да може корисникот да искористи одредена промоција треба да избере некој од тарифните
модели за обезбедување на услуги на фиксна локација наведени подолу во точка 1.3, за кој
одредената промоција е применлива.
21.3. Содржина на промоциите
Зголемен конвергентен попуст
Со оваа промоција корисникот се здобива со право да користи зголемен конвергентен попуст на
месечна претплата, во зависност од избраниот тарифен модел како што е наведено подолу:
 +48 денари за: A1 Combo Neo Lite 4S, A1 Combo Neo Lite 4M, A1 Combo Neo Pro S, A 1
Combo Neo Pro Lite S и A1 Combo Neo Pro Optic S;
 +99 денари за: A1 Combo Neo 4S, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo Optic 4S, A1 Combo Neo
Optic 4M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo Pro Lite M, A1 Combo Neo Pro Lite L и A1
Combo Neo Pro Optic M;
 +199 денари за: A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Neo Lite 4L и A1 Combo Neo Optic 4L.
При промена на тарифен модел во тек на промотивен период, промоцијата за тој тарифен модел се
губи, а се добива нов износ на конвергентен попуст согласно новоизбраниот тарифен модел на
корисникот, доколку тој тарифен модел е наведен тука.
При промена на тарифен модел по завршување на промотивен период правото на оваа промоција
се губи односно корисникот го губи правото на користење зголемен конвергентен попуст на месечна
претплата во целост.
Без обврзувачки договор
Оваа промоција овозможува склучување на претплатнички договор без задолжително времетраење
на договорна обврска при склучување на нов или обнова на постоечки претплатнички договор.
Оваа промоција важи при избор на еден од следните тарифни модели:
A1 Combo Neo Lite 4S, A1 Combo Neo Lite 4M, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro Lite S, A1
Combo Neo Pro Optic S, A1 Combo Neo 4S, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo Optic 4S, A1 Combo Neo
Optic 4M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo Pro Lite M, A1 Combo Neo Pro Lite L, A1 Combo Neo Pro
Optic M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Neo Lite 4L или A1 Combo Neo Optic 4L.

При промена на тарифен модел, промоцијата не се губи, освен доколку корисникот не одбере нов
тарифен модел кој може да се користи само со задолжително времетраење на договорна обврска.
Бесплатен ТВ пакет преку апликацијата Мојот А1
Оваа промоција овозможува, во зависност од тарифниот модел и дополнителните пакети кои
корисникот ги има во моментот на активација, да може да одбере еден од следните дополнителни
ТВ пакети кој ќе го користи бесплатно: DIGITALB FAMILY, PINK, HBO, DIGITALB LITE, PINK LITE или
HBO LITE.
Користењето на овој дополнителен ТВ пакет мож е да се активира единствено од страна на
корисникот преку апликацијата Мојот А1.
По избирање на дополнителниот ТВ пакет, истиот останува активен 3 месеци, по што автоматски се
деактивира.
Оваа промоција важи при избор на еден од следните тарифни модели:
A1 Combo Neo Lite 4S, A1 Combo Neo Lite 4M, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro Lite S, A1
Combo Neo Pro Optic S, A1 Combo Neo 4S, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo Optic 4S, A1 Combo Neo
Optic 4M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo Pro Lite M, A1 Combo Neo Pro Lite L, A1 Combo Neo Pro
Optic M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Neo Lite 4L, A1 Combo Neo Optic 4L или A1 Combo Box 4.

22. Промоција- Ikarus антивирус
претплата во првите 24 месеци

програма

вклучен

во

Промоцијата овозможува бесплатно користење на Ikarus антивирус програма вклучена во претплата
во првите 24 месеци за тарифни модели кои вклучуваат интернет услуга на фиксна локација.
22.1. Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе
важи заклучно с о 03.02.2020.
22.2. Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна само за правни лица – бизнис корисници кои во промотивниот период
склучиле нов или обновен претплатнички договор за деловни корисници на 24 месеци на некој од
следните тарифни модели од комерцијалното портфолио: A1 Combo Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Lite
Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Optic Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Neo Pro S/M, A1 Combo Lite Neo Pro S/M/L
и A1 Combo Optic Neo Pro S/M опишани во точка 6 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени
на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.
Промоцијата не важи за нови активации на тарифните модели A1 Combo Box 2/2+/3, А1 TV S/M, A1
TV Lite S/M I A1 Fix услуги.
22.3. Содржина на промоцијата
Корисникот со оваа промоција добива право на користење на една лиценца од Ikarus антивирус
програма и пристап до ОДИН платформата каде може да активира и други дополнителни ИКТ услуги
по цени објавени на самата платформа.
По завршување на периодот од 24 месеци, услугата Ikarus антивирус програма ќе биде
деактивирана, и доколку корисникот сака да продолжи да ја користи ќе може да ја активира преку
ОДИН платформата по цена објавена на самата платформа.

23. Промоција- Подарок smart band
Промоцијата – Подарок паметен часовник - smart band овозможува добивање на бесплатен уред Mi
Band 3.
23.1. Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе
важи ограничен временски период и ќе трае додека има уреди на залиха, а најкасно до 26.11.2019.

23.2. Услови за користење на промоцијата
Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои користат некој од тарифните модели
A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, A1 Combo Lite
Neo 4M и A1 Combo Lite Neo 4L, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени
на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот .
Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници со
задолжително времетраење од 24 месеци за пакетот за услуги на фиксна л окација (фиксна
телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo
Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, A1 Combo Lite Neo 4M и A1 Combo Lite Neo 4L пакетите.

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

25. Промоција – 200 денари попуст на тарифните пакети Vip Net
Lite Neo L и Vip Combo Lite Neo L
25.1. Важност на промоцијата
Промоцијата 200 денари попуст е со важност од 05.07.2019 година и истата ќе трае заклучно со
02.09.2019.
25.2. Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во промотивниот период ќе склучат нов
или ќе обноват претплатнички договор со задолжително време траење од 24 месеци на некој од
наведените тарифни модели Vip Net Lite Neo L; Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.
Промоцијата е достапна само на локации каде што постои техничка можност за оптичка мрежна
покриеност.
25.3. Содржина на промоцијата
Со оваа промоција корисниците имаат можност да добијат 200 денари попуст на месечната
претплата за цело времетраење на договорот склучен за соодветниот тарифен модел Vip Net Lite
Neo L , Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

26. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници
26.1. Важност на промоцијата
Промоцијата Субвенција за конвергентни корисници за Combo Neo 4 започнува да важи од
05.07.2019 и е со ограничено времетраење.
26.2. Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно:
ќе направат активација или обнова на претплатнички договор на 24 месеци нa некоj од
наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Lite Neo 3M и
Vip Combo Lite Neo 3L, Vip Net Neo M, Vip Net Lite Neo M или Vip Net Lite Neo L
истиот ќе го искомбинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на
мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip
Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, Vip Combo Neo Pro M, Vip
Combo Lite Neo Pro M или Vip Combo Lite Neo Pro L.
26.3. Содржина и траење на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре
ќе им биде доделена субвенција во износ од 2.000 денари со вклучен ДДВ, кои претплатниците ќе
можат да ги искористат за набавка на терминална опрема во оне.Вип. Сите услови за тарифите со
кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 и точка 7
од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги
од Ценовникот и може да ги погледнете www.A1.mk
26.4. Правила за пpомена на тарифен модел за корисниц ите на оваа промоција
Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени
тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели
Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4L и Vip Combo Lite Neo Pro L, при што промоцијата ќе остане
во важност.
Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е можна.

27. Промоција- Shared Cloud Firewall- Basic 3 месеци бесплатно
Промоцијата Shared Cloud Firewall – Basic овозможува бесплатно користење на заштита на интернет
услугата на деловни корисници со cloud firewall решение.
Оваа промоција е достапна само за правни лица кои во промотивниот период склучиле
претплатнички договор за деловни корисници на некој од следните тарифни модели: A1 Combo Neo
Pro S, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro S и A1 Combo Lite Neo Pro M опишани во точка 6
од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги
од Ценовникот.
Услугата Shared Cloud Firewall – Basic која е предмет на оваа промоција се активира исклучиво на
барање на корисник, односно истата не се активира по автоматизам.
Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на
нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија и интернет) кои се дел од следните
пакети за деловни корисници: A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro S и
A1 Combo Lite Neo Pro M.
Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на
претплатничкиот договор и трае во наредни 3 месеци.
По истек на промотивните 3 месеци, услугата Shared Cloud Firewall – Basic автоматски се деактивира
на корисникот.
Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата Shared Cloud Firewall – Basic и по
истекот на промотивниот период, истиот требаповторно да ја активира оваа услуга за што ќе плаќа
месечен надомест од 472 денари за нејзино користење.
Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 07.09.2018
заклучно со 30.07.2019 година.

28. Промоција - 3 месеци без претплата
Промоцијата “3 месеци без претплата” – овозможува користење на услуги на фиксна локација и
комбинирани пакети услуги во одредени тарифни модели без плаќање на месечна претплата во
времетраење од 3 месеци.
Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација на услугата/обнова на
претплатничкиот договор и се однесува на првите 3 месечни претплати.
По истек на промоцијата, корисникот почнува да ја плаќа редовната месечна претплата согласно
избраниот тарифен модел за кој корисникот склучил договор.
Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле
претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: Vip Combo Neo 3S, Vip
Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Neo 4S, Vip Combo Neo 4M или Vip Combo Neo 4L, кои
се опишани Ценовникот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани
пакети услуги.
Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019
заклучно со 30.06.2019 година.

29. Промоција – 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први
12 месеци за Combo Lite Neo L
29.1. Важност на промоцијата
Промоцијата 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први 12 месеци започнува да важи од
08.12.2018 година и истата ќе трае ограничено време, заклучно со 31.01.2019 година .
29.2. Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во промотивниот период ќе склучат нов
или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некоја од од наведените тарифни модели
Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.
Промоцијата е достапна само на локации каде што постои техничка можност за оптичка мрежна
покриеност на оне.Вип.
29.3. Содржина и траење на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што претплатниците кои ќе г о исполнат условот погоре
ќе добијат 300 денари попуст на месечната претплата за цело времетраење на договорот склучен
за соодветниот тарифен модел Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.
Дополнително, овие претплатници ќе го добијат пакетот HBO Lite, и ќе имаат промотивна можност
да го користат бесплатно во првите 12 месеци од денот на активација на соодветниот тарифен
модел и да ги гледаат телевизиските канали HBO, HBO 2 и HBO 3 во SD варијанта на DVB-T
технологија.
По истек на промотивниот период од 12 месеци, важноста на HBO Lite пакетот автоматски ќе се
продолжи и неговото користење ќе почне да се наплаќа по редовна цена од 249 ден/месечно, се
додека претплатникот не го деактивира пакетот.

30. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници
30.1. Важност на промоцијата
Промоцијата Субвенција за конвергентни корисници за Combo Neo 4 започнува да важи од
04.12.2018 и е со ограничено времетраење, заклучно со 31.01.2019 година.
30.2. Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно:



ќе направат активација или обнова на претплатнички договор на 24 месеци нa некоj од
наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Lite Neo 3M и
Vip Combo Lite Neo 3L, Vip Combo Neo M, Vip Combo Lite Neo M или Vip Combo Lite Neo L и
истиот ќе го искомбинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на
мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip
Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, Vip Combo Neo Pro M, Vip
Combo Lite Neo Pro M или Vip Combo Lite Neo Pro L.

30.3. Содржина и траење на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре
ќе им биде доделена субвенција во износ од 2.000 денари со вклучен ДДВ, кои претплатниците ќе
можат да ги искористат за набавка на терминална опрема во оне.Вип. Сите услови за тарифите со
кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 и точка 7
од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги
од Ценовникот и може да ги погледнете ТУКА.
30.4. Правила за пpомена на тарифен модел за корисниц ите на оваа промоција
Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени
тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели
Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4L и Vip Combo Lite Neo Pro L, при што промоцијата ќе остане
во важност.
Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е можна.

31. Промоција – 500 денари попуст на месечната претплата за
Combo Neo 4 во траење од 6 месеци
31.1. Важност на промоцијата
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 01.11.2018 година и истата ќе
важи ограничен временски период, заклучно до 30.11.2018 година.
31.2. Услови за користење на промоцијата
Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои куму лативно ќе ги исполнат следните
услови:
 преку следниот линк во промотивниот период ќе направат онлајн нарачка за склучување
или обнова на претплатнички договор на 24 месеци нa некоj од наведените тарифни
модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo
4L и по направената нарачка, ќе склучат или ќе обноват претплатнички договор на 24
месеци нa некоj од тарифни модели Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite
Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L.
31.3. Содржина и траење на промоцијата
Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе г и исполнат условите
погоре, од моментот на активацијата на услугата, па во наредните 6 (шест) месеци, им се доделува
попуст од 500 денари на месечната претплата за соодветниот тарифен модел. Сите услови за
тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка
4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги
од Ценовникот и може да ги погледнете на www.A1.mk
По истек на промотивниот период, претплатникот продолжува да ја плаќа редовната месечна
претплата соодветна на тарифниот модел, важечка во моментот на склучување на договорот, без
вклучена промоција/попуст. Доколку претплатникот кој ги исполнува условите, во текот на
важноста на претплатничкиот договор направи обнова на претплатничкиот догов ор, независно дали
го задржал или го променил тарифниот модел, промоцијата престанува да важи, а претплатникот

ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата согласно со избраниот тарифен
модел, без вклучена промоција/попуст.
31.4. Правила за пpомена на тарифен модел за корисниц ите на оваа промоција
Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на
тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:
Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени
тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели
Vip Combo Neo 4L и Vip Combo Lite Neo 4L, при што промоцијата ќе остане во ва жност, односно
претплатникот ќе плаќа 500 денари попуст на месечната претплата за новоизбраниот тарифен
модел;
При промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи, а
претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од избраниот
тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.

32. Промоцијапретплатата

HBO

Premium

12

месеци

вклучено

во

Промоцијата HBO Premium12 месеци вклучено во претплатата овозможува следење на HBO каналите
и користење на услугите HBO on Demand и HBO GO.
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе
важи ограничен временски период, заклучно до 30.10.2018 година.
Оваа промоција е достапна само за корисници на тарифните модели Vip Combo Neo 4M и Vip Combo
Lite Neo 4M, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација
и комбинирани пакети услуги од Ценовникот .
Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на
нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел
од Vip Combo Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4M пакетите.
Периодот на користење на промоцијата започнува
претплатничкиот договор и трае во наредни 12 месеци.

од

денот

на

активација/обнова

на

По истек на промотивните 12 месеци, услугата HBO Premium автоматски се деактивира на
корисникот.
Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата HBO Premium и по истекот на
промотивниот период , истиот треба да ја активира оваа услуга после што ќе плаќа месечен
надомест од 299 денари за нејзино користење.

33. Промоција- Подарок таблет
Промоцијата – Подарок таблет овозможува добивање на бесплатен таблет Alcatel Pixi 4 (7).
Количините на посочениот модел на таблет се ограничени. При исцрпување на количините,
Операторот го задржува правото за промена на моделот на таблет -подарок.
Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе
важи ограничен временски период, заклучно до 30.10.2018 година.
Оваа промоција е достапна само за корисници на тарифните модели Vip Combo Neo 4M, Vip Combo
Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда
– услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на
нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел
од Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L пакетите.

34. Промоција – Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно
Промоцијата Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе започне
на 29.06.2017 година и истата ќе трае заклучно со 26.03.2018
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов договор
(на 24 месеци или неопределено време) или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на
некој од следните тарифни модели Vip TV S ,Vip TV M ,Vip FixTV M ,Vip Combo 3 и Vip Combo 4.
Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетите Pink и Balkan+ е 1 месец (30 дена) и
истиот започнува од денот на активација на тарифниот модел. По истек на промотивниот месец,
пакетот автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Пакетите Pink и Balkan+, ќе бидат повторно
достапни откако корисникот одново ќе ги активира, за надомест од 99 ден/месечно за секој пакет
посебно.

35. Промоција - Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете
дополнителни 2.400 денари
Промоцијата “Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари “е
достапна во промотивниот период кој ќе започне на 08.03.2018 година и истата ќе важи ограничен
временски период.
Оваа промоција е достапна за сите корисници физички и правни лица кои во промотивниот период
ќе го обноват постоечкиот договор или ќе склучат нов договор на 24 месеци на некој од следните
тарифни модели: Vip Combo 4S, Vip Combo 4M, Vip Combo 4L.
Попустот го добиваат корисниците на кабелска технологија кои ќе го на рачаат својот пакет онлајн.
Попустот ќе се реализира со намалување на месечната претплата за 200 денари секој месец во
текот на првите 12 (дванаесет) месеци од времетраењето на договорот.
Понудата е достапна заклучно 26.03.2018 г.

36. Промоција HBO Premium први 3 месеци бесплатно
Промоцијата HBO Premium први 3 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе
започне на 11.12.2017 година и ќе трае заклучно со 31.01.2018 година.
Пакетот HBO Premium ги вклучува телевизиските канали HBO, HBO2, HBO3 како и HBO HD, HBO2
HD, HBO3 HD и услугите HBO GO заедно со видеотеката HBO On Demand.
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов договор
(на 24 месеци или неопределено време) или ќе обноват претплатнички договор на 2 4 месеци на
некој од следните тарифни моделитр Vip Combo 3 S/M/L како и Vip Combo 4 S/M/L и притоа
активираат или веќе имаат вклучено Интерактивна Телевизија.
Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот е 3 месеци и истиот започнува од денот
на активација на тарифниот модел. По истек на промотивниот период од 3 месеци, пакетот
автоматски ќе се продолжи кај корисникот и ќе почне да се наплаќа по регуларна цена од 299
ден/месечно се додека корисникот не го деактивира пакетот.
Понудата е достапна во Скопје, Битола, Прилеп, Кочани, Гостивар, Радовиш, Куманово и Велес, на
локации каде што постои техничка можност

37. Промоција – HBO пакет први 12 месеци бесплатно
Промоцијата HBO пакет први 12 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе
започне на 18.10.2017 година и ќе трае заклучно со 15.11.2017 година.
Пакетот HBO му овозможува на корисникот да ги гледа HBO, HBO 2 и HBO 3 телевизиските канали
бесплатно во првите 12 месеци од денот на активација тарифниот модел и тоа во HD и SD варијанта
на кабелска технологија и само во SD варијанта на DVB-T технологија.
Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе
обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Combo 3 S,
M или L, Vip Combo 4 S, M или L, Vip Combo Box 3, Vip Combo Box 4, Vip Combo 3 Lite S или M, или
Vip Combo 4 Lite S или М.
Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот HBO трае 12 месеци и истиот започнува
од денот на активација тарифниот модел. По истекот на првите 12 месеци, за користењето на HBO
пакетот по автоматизам ќе започне да се наплаќа претплата од 249 денари/месечно, се додека
корисникот не го деактивира пакетот во било кое продажно место на Vip или со јавување во контакт
центарот на телефонскиот број на 077/1234.

