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Business Roaming Unlimited 
 

Описание 

Business Roaming Unlimited е роуминг тарифа, с която срещу дневна такса 

от 4.90 лв. без ДДС, получавате възможността да говорите, да изпращате 

кратки съобщения и да ползвате неограничено мобилен интернет* в 

Европейски съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Дневната 

такса се начислява само ако сте направили някакъв трафик в тези 

държави/мрежи за конкретния ден (входящ или изходящ разговор към ЕС и 

Турция, кратко съобщение или пренос на данни в роуминг). При липса на 

потребление дневна такса не се начислява! 

Месечна такса от 5.90лв. без ДДС се дължи до края на договорния период. 

*Ползвате мобилен интернет в рамките на разумното потребление (до 

500 MB на ден). 
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Неограничено потребление* 4.90лв. 5.90лв. 

 
Заявете желанието си да ползвате Business Roaming Unlimited при вашия личен консултант или в някой 

от магазините на А1. 

*Ползвате мобилен интернет в рамките на разумното потребление (до 500 

MB на ден). 

 

Условия 

 Всички цени са без ДДС. 

 Зона на валидност: Business Roaming Unlimited е валиден във всички 

мрежи в Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция: 

Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гибралтар, Гърция, 
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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 и Турция. 

 Начин на тарифиране на мобилен интернет - на 100 KB. 

 Business Roaming Unlimited е роуминг тарифа с дневна и месечна такса, 

валидна за входящи и изходящи гласови повиквания към ЕС и Турция, 

изходящи SMS и пренос на данни във всички мрежи на Европейския 

съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. 

 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 в роуминг). 

 При липса на потребление в роуминг в гореизброените държави и 

мрежи дневна такса не се начислява. 

 Ползвате мобилен интернет в рамките на разумното потребление 

(до 500 MB на ден). 

 Цената на изходящо гласово повикване от страните на Европейския 

съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция към мрежа извън 

Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция се 

таксува според роуминг тарифния Ви план. 

 Цената в мрежа извън Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, 

Норвегия и Турция се таксува според роуминг тарифния Ви план. 

 Повикванията осъществени от и приети в корабни мрежи се 

таксуват според роуминг тарифния Ви план, независимо от 

местоположението на плавателния съд. 

 


