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Business Roaming Unlimited 

PLUS 
 

Описание 

Business Roaming Unlimited PLUS е нова роуминг тарифа, с която срещу 

дневна такса от 5.90 лв. без ДДС, получавате възможността да 

говорите, да изпращате кратки съобщения и да ползвате неограничено 

мобилен интернет* в Европейски съюз, Исландия, Лихтенщайн, 

Норвегия, Турция и вече в препоръчителните мрежи на Сърбия и 

Македония**. Дневна такса се начислява единствено при условие, че в 

рамките на деня е генериран трафик в гореизброените държави и мрежи 

(входящ или изходящ разговор, изпратено кратко съобщение или мобилен 

интернет). 

При липса на потребление дневна такса не се начислява. 

Месечна такса от 5.90лв. без ДДС. Месечната такса се дължи за 

договорния период и се начислява и когато абонатът не е ползвал 

роуминг в съответния месец. 

 

* След достигане на включеното потребление от 500 МВ А1 България 

спира достъпа до мобилен интернет. След изтичане на съответното 

денонощие (след 23:59 часа по българско време) достъпът се 

възстановява. 

** Политика за справедливо ползване в Сърбия и Македония - 100 минути 

и 100 изходящи кратки текстови съобщения на ден в препоръчителни 

мрежи. След изчерпване на включените минути и/или SMS-и или при 

ползване на усугата в непрепоръчителни мрежи се прилагат цените на 

активирания от Абоната основен роуминг тарифен план. Минутите за 

изходящи и входящи гласови повиквания не се отнасят за видео 

разговори и номера за услуги с добавена стойност. 
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Цени 

Тарифа 

Изходящи и 

входящи 

повиквания 

Кратки 

съобщения 

(SMS) 

Пренос 

на данни 

Дневна 

такса 

Месечна 

такса 

Business 

Roaming 

Unlimited 

PLUS 

Неограничени* 
500 МB 

** 
5.90лв. 5.90лв. 

Посочените цени са без ДДС 

 

* Политика за справедливо ползване в Сърбия и Македония - 100 минути и 

100 изходящи кратки текстови съобщения на ден в препоръчителни 

мрежи. След изчерпване на включените минути и/или SMS-и или при 

ползване на усугата в непрепоръчителни мрежи се прилагат цените на 

активирания от Абоната основен роуминг тарифен план. Минутите за 

изходящи и входящи гласови повиквания не се отнасят за видео 

разговори и номера за услуги с добавена стойност. 

** След достигане на включеното потребление от 500 МВ Мобилтел 

спира достъпа до мобилен интернет. След изтичане на съответното 

денонощие (след 23:59 часа по българско време) достъпът се 

възстановява. 

 

Условия 

 Всички цени са без ДДС. 

 Зона на валидност: Всички държави от ЕС и Норвегия, Исландия и 

Лихтенщайн: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, 

Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, 

Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, 

Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, 

Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, 

както и присъединените отвъдморски територии - Карибски о-ви 

(Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника), Реюнион, Сен-Бартелеми, 

Сен-Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарскитe острови, 

Турция и препоръчителни мрежи в Сърбия(Vip mobile Сърбия) и 

Македония (Vip operator Македония) 
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 Метод на тарифиране е съгласно основния тарифен план. 

 Business Roaming Unlimited PLUS е роуминг тарифен план с дневна 

такса, валидна за входящи и изходящи гласови повиквания, 

изходящи SMS и пренос на данни във всички мрежи на Европейския 

съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, както и присъединените 

отвъдморски територии - Карибски о-ви (Гваделупа, Френска 

Гвиана, Мартиника), Реюнион, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, 

Азорските острови, Мадейра и Канарските острови, Турция и 

препоръчителни мрежи на Сърбия и Македония. 

 Начислява се и месечна такса от 5.90лв. без ДДС, независимо дали е 

ползван трафик в съответния месец. 

 За ползване на роуминг услуги в мрежа извън Европейския съюз, 

Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, както и присъединените 

отвъдморски територии и извън Турция и препоръчителни мрежи 

в Сърбия и Македония се прилага цена и тарифиране според 

основния роуминг тарифния план. 

 Според основния роуминг тарифен план се таксуват и изходящи 

повиквания от посочените в „Зона на валидност“ държави и мрежи 

към държава извън ЕС/ЕИЗ, Турция и препоръчителни мрежи в 

Сърбия и Македония. 

 Дневна такса се начислява единствено при условие, че в рамките 

на съответния календарен ден е генериран трафик в 

гореизброените държави/мрежи (входящ или изходящ разговор, 

кратко съобщение или пренос на данни в роуминг). 

 При липса на потребление в рамките на държавите, описани в 

„Зона на валидност“ дневна такса не се начислява. 

 Business Roaming Unlimited PLUS не включва повиквания и кратки 

текстови съобщения към номера за услуги с добавена стойност. 

Абонатът не дължи такса за активация на роуминг. Business Roaming 

Unlimited PLUS се активира единствено като допълнителен план към 

вече избран основен роуминг тарифен план. 

 


