А1 Europe&Balkan
Описание
A1 Europe&Balkan е уникален роуминг тарифен план, който се активира в
допълнение към използвания от Вас основен роуминг тарифен план и с който
само срещу дневна такса получавате възможността да говорите, да
изпращате кратки съобщения и да ползвате мобилен интернет в
Европейски съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, както и в
препоръчителните мрежи* в Сърбия и Македония. Таксата се начислява,
само ако сте реализирали трафик в съответните държави или мрежи през
конкретния ден (входящ или изходящ разговор, кратко съобщение или
трафик за мобилен интернет в роуминг). При липсата на потребление –
такса не се начислява!
*Препоръчителни мрежи: в Сърбия - Vip mobile и в Македония – One.Vip
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Абонирайте се:


Като изпратите безплатен SMS* с текст OK на 1758



Чрез заявка в А1 магазин



Чрез мобилното приложение Моят А1
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1,99 лв.

Деактивация:


Като изпратите безплатен SMS* с текст STOP на 1758



Чрез заявка в А1 магазин.

* Изпращането на СМС към тези кратки номера е безплатно от България,
от роуминг се таксува според роуминг тарифния план.
Условия


Всички цени са с ДДС



Зона на валидност: A1 Europe&Balkan е валиден във всички мрежи в ЕС/
ЕИЗ: 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, Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия както и присъединените отвъдморски територии Карибски о-ви (Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника), Реюнион, СенБартелеми, Сен-Мартен, Азорските острови, Мадейра и Канарските
острови, а също Турция и препоръчителни мрежи в Сърбия - Vip mobile
Сърбия и Македония – One.Vip Македония.



A1 Europe&Balkan е валиден за входящи и изходящи гласови
повиквания, изходящи SMS-и мобилен интернет, реализирани в
посочената Зона на валидност, съгласно представеното в табличен
вид описание.



A1 Europe&Balkan се активира единствено като допълнителен план
към избрания от абоната основен роуминг тарифен план. Промяната
на основния роуминг тарифен план, извършена след активиране на A1
Europe&Balkan, не води до автоматична деактивация на A1
Europe&Balkan.



Включеното потребление е валидно само в рамките на съответния
ден до 23:59 часа по българско време.



Дневната такса се начислява единствено при условие, че в рамките
на деня е генериран трафик в посочената по-горе Зона на валидност
(входящ или изходящ разговор, изпратено кратко текстово
съобщение или мобилен интернет в роуминг). При липса на
потребление в Зоната на валидност дневна такса не се начислява.



Не се препоръчва ползването на навигация, тетъринг, download на
филми.



След изчерпване на включените минути и/или SMS-и или при ползване
на услугата в непрепоръчителни мрежи се прилагат условията на
използвания от абоната основен роуминг тарифен план.
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Минутите за изходящи и входящи гласови повиквания не се отнасят
за видео разговори, обаждания към сателитни номера и номера за
услуги с добавена стойност, които се тарифират според избрания
основен роуминг тарифен план или определените за тях цени. SMSите не се отнасят за номера за услуги с добавена стойност.



Цената на изходящо гласово повикване и кратко текстово
съобщение, осъществени когато потребителят е в страна от
Зоната на валидност към мрежа извън Зоната на валидност, се
таксува според основния роуминг тарифен план.



Цената на реализирания роуминг трафик в мрежа, извън Зоната на
валидност се таксува според избрания основен роуминг тарифен
план.



Повикванията осъществени от и приети в корабни мрежи се
таксуват според основния роуминг тарифен план, независимо от
местоположението на плавателния съд



След достигане на включеното потребление от общо 200 МВ на
трафик на данни за мобилен интернет А1 България спира достъпа до
мобилен интернет. След изтичане на съответното денонощие (след
23:59 часа по българско време) достъпът се възстановява.



Отчитането на трафик на данни в роуминг е спрямо избрания от
абоната основен роуминг тарифен план.



Тази допълнителна тарифа няма да може да се активира и ползва от
абонати, за които е установено, че са нарушили Политиката за
справедливо ползване на регулирани роуминг услуги, съгласно
изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286.
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