
А1 България
Специално предложение за

училищата в помощ на родителите



Лице за контакт: Иван Иванов
Директор Корпоративни клиенти

Подпис:
+359 88 2206070

Уважаеми г-н Вълчев,

А1 България е лидер на телекомуникационния пазар в България с повече от 20 годишна история.
Компанията е с най-голям дял от пазара на мобилни услуги и сред първите по брой клиенти на фиксиран
интернет и телевизия. В подкрепа на усилията на държавата за намаляване на риска от разпространение на
вируса, А1 България желае да изрази своята подкрепа към Министерство на образованието и науката и да
спомогне за налагането и по-лесното преминаване на учениците към дистанционна форма на обучение.

А1 България желае да представи на Вашето внимание оферта, включваща:

 Допълнителен пакет за мобилен интернет, за гласова карта
 Мобилен Интернет – дейта карта, с включен 4G USB stick
 Мобилен Интернет – дейта карта
 Нет Бокс Негарантиран интернет в цяла България
 Високоскоростен интернет до 100 МBps

Уважаваме и ценим доверието на своите клиенти и партньори и ще се радваме да продължим да се развиваме
заедно с Вас.

До: Министерство на образованието и наукатa

На вниманието на: Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката



 Възползвайте се от специалното ни предложение и 
активирайте допълнителен пакет с 10 GB в най-бързата 
4G мрежа, за избрани от Вас номера.

A1 Допълнителен пакет за мобилен интернет

Предимства за Вас

 Добавяне на МБ, за да сърфирате спокойно или 
ползвате мобилни приложения навсякъде 

Характеристики

Специално предложение за допълнителен пакет интернет, съобразен с нуждите на родителите 
за безпроблемно дистанционно обучение на учениците

• Посочените цени са без вкл. ДДС.
• Срок на договор : 2 месеца
• Предложението е валидно за родители, които са клиенти на А1
• Договор се сключва с  училището, интернет пакета се предоставя на 

посочените, от училището родители

Условия 2 –месечен договор Допълнителен Пакет за  1 брой СИМ карта 

Включен мобилен интернет на максимална скорост 10 GB

Месечна такса 10,00 лв.



 Високоскоростно интернет сърфиране;

 До 130 Mbps скорости и покритие от над 77% на 
населението в страната.

• Посочените цени са без вкл. ДДС
• Всички тарифни планове позволяват достъп до 4.5 G мрежата на A1.
• Ограничението на скоростта след изчерпване на включения трафик на данни е 64 Kbps.
• Срок на договор : 2 месеца

A1 Бизнес мобилен интернет - специално предложениe

Предимства за Вас

 Истинско 4.5 G без допълнително заплащане за всички 
тарифни планове

Характеристики

Специално предложение промо MB на максимална скорост

Условия при срок на договор 2 месеца А1 мобилен интернет 

Мобилен интернет промо MB на максимална скорост 30 000 MB

Месечен абонамент 20,00 лв.



 Високоскоростно интернет сърфиране;

 До 130 Mbps скорости и покритие от над 77% на 
населението в страната.

• Посочените цени са без вкл. ДДС
• Всички тарифни планове позволяват достъп до 4.5 G мрежата на A1.
• Ограничението на скоростта след изчерпване на включения трафик на данни е 64 Kbps.
• Срок на договор : 6 месеца

A1 Бизнес мобилен интернет - специално предложениe с 4G Data Stick

Предимства за Вас

 Истинско 4.5 G без допълнително заплащане за всички 
тарифни планове

 4G Data Stick

Характеристики

ZTE MF833V Data Stick

 4G пренос на данни
 LTE FDD ( Category 4)
 LTE TDD (Category 4)
 Micro SIM

Специално пакетно предложение
4G Data Stick

Условия при срок на договор 6 месеца А1 моб. интернет 

Мобилен интернет промо MB на 
максимална скорост 

30 000 MB

Обща месечна такса бизнес мобилен 
интернет и 4G Data Stick

20,00 лв.



A1 Net Box - неограничен интернет в цяла България 

 Неограничен достъп до интернет в цялата страна

 Включва 4G Wi-Fi рутер за срока на ползване на 

услугата

 До 50 GB включени данни на максимална скорост

 Подходящ за населени места с ADSL, LAN или без 

алтернативна свързаност

 Бърза и лесна инсталация – без да е необходимо 

техническо посещение за инсталация на услугата

Предимства за Вас

Характеристики Най-добри ценови условия от А1

Wi-Fi рутер
Huawei B310s-22

2 
външни 
антени

TRIO SIM 
карта без 

PIN код

Захранващ 
адаптер

Мрежови кабел:
Ethernet кабел 

Rj-45

А1 Net Box Net Box 50

Интернет на максимална скорост 50 GB 

Включен обем интернет Неограничен

Скорост след изчерпване на 
включените данни на максимална 
скорост

256 Kbps

Месечен абонемент 16,67 лв.

с 2-месечен срок на договора

• Посочените цени са без вкл. ДДС
• Всички тарифни планове позволяват достъп до 4.5 G мрежата на A1.
• Срок на договор : 2 месеца
• Устройството 4G Wi-Fi рутер Huawei B310s-22 остава собственост на А1



A1 Високоскоростен Интернет 

 Високоскоростен Интернет със скорост до 100 Mbps

 Покритие в цялата страна

 Висококвалифицирана денонощна техническа поддръжка на 

база 24/7/365

 Включени до 2 статични IP адреса

Предимства за ВасХарактеристики

Високоскоростен интернет А1 Нет 100 Mbps

Download скорост 100 Mbps

Upload скорост 60(7) Mbps

Месечен абонамент, 2м. договор 20,00 лв.

• Посочените цени са без вкл. ДДС
• Срок на договор : 2 месеца

Специално предложение



Благодаря Ви 
за вниманието!
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