Промяна в условия и цени за Роуминг в ЕС
От 30.04.2016 г. е в сила изменение на Регламент № 531/2012 г. на Европейския парламент и на Европейския съвет
(Регламента), с което се изменят цените за роуминг спрямо роуминг тарифен план “Travelbob“. Измененията въвеждат по-ниски
цени за разговори, SMS и данни в рамките на Европейския съюз/Европейската икономическа зона (ЕС/ЕИЗ), в сравнение с
действащата тарифа за роуминг – „Travelbob”, както следва описано по-долу.
Цените за разговори, SMS от/към страни в ЕС/ЕИЗ (включително към България) и достъп до мобилен интернет в страни в
ЕС/ЕИЗ:












За всяка изходяща минута към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се черпи от включените минути за
национални повиквания към национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни) плюс надценка в размер на 0.117
лв. с ДДС. След изчерпване на включените минути/или ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в
тарифния план цена за гласово повикване към други национални мобилни/фиксирани мрежи плюс надценката в размер
на 0.117 лв. с ДДС, но не може да надвишава 0.445 лв. с ДДС /мин.;
За всеки изпратен SMS към страни от ЕС/ЕИЗ (включително България) ще се черпи от включените SMS-и към национални
мобилни мрежи плюс надценка в размер на 0.046 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план SMS-и/или
ако нямате такива, цената се формира съгласно определената в тарифния план цена за SMS към други национални
мобилни мрежи плюс надценка в размер на 0.046 лв. с ДДС, но не повече от 0.14 лв. с ДДС/SMS;
За всеки използван мегабайт в страни от ЕС/ЕИЗ ще се черпи от включените МВ плюс надценка в размер на 0.117 лв. с
ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план МВ/или ако нямате такива, цената се формира съгласно
посочената в тарифния план цена на МB плюс надценка в размер на 0.117 лв. с ДДС, но не повече от 0.469 лв. ДДС/МВ;
Цена на минута за входящо обаждане в роуминг 0.026 лв. с ДДС;
Цена на минута изходящ разговор извън ЕС/ЕИЗ е 6.79 лв. с ДДС; цена на минута входящ разговор извън ЕС е 2.79 лв. с
ДДС;
Цена на изпратен SMS към страни извън ЕС/ЕИЗ е 0.99 лв. с ДДС;
Цена на MB в страни извън ЕС/ЕИЗ е 22.43 лв. с ДДС.

Пример: Ако имате тарифен план с включени 100 национални минути и 1000 МВ и се намирате в роуминг в страна от ЕС/ЕИЗ,
за 30 мин. изходящи разговори към страна от ЕС/ЕИЗ и потребление от 50 МВ ще платите:




30 мин. * 0.117 лв. = 3.51 лв.;
50 МВ * 0.117 = 5.85 лв.
Използваните в роуминг услуги ще бъдат черпени от включените в тарифния план, но ще платите надценка.
След завръщане в България от националните минути и мегабайти ще може да ползвате съответно:
100 мин. - 30 мин. = 70 мин.
1000 МВ - 50 МВ = 950 МВ

Начин на таксуване при ползване на национален тарифен план в роуминг: Входящите повиквания в ЕС/ЕИЗ: на всяка
секунда; изходящите повиквания от ЕС/ЕИЗ към ЕС/ЕИЗ: първоначален интервал от 30 секунди, а след това – на всяка
секунда; всички останали повиквания: на 60 секунди; мобилен интернет в ЕС/ЕИЗ: на 1 KB; мобилният интернет извън
ЕС/ЕИЗ: на 100 KB (трафикът на всяка отделна сесия се таксува отделно на неделими интервали от 100 КВ).

