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Noile tarife Digi Mobil pentru roaming in UE/SEE
valabile pentru toate abonamentele

Incepand cu 1 iulie 2017, clientii Digi Mobil care calatoresc in interiorul Spatiului Economic European
(care include statele membre ale Uniunii Europene (UE) si Norvegia, Islanda si Liechtenstein - SEE), vor
beneficia de tarife noi, mai mici, pentru minutele, datele și SMS-urile consumate în roaming.
Schimbarile tarifare au fost aprobate de ANCOM avand in vedere noile reguli europene valabile
incepand cu luna iunie 2017.
Digi Mobil este operatorul din Romania care ofera clientilor cele mai mici abonamente, cu minute
nationale nelimitate si trafic national de date nelimitat. Abonatii Digi Mobil vor beneficia in continuare de
aceleasi tarife pentru apelurile, SMS-urile si traficul de date consumate in tara, iar, in plus, în calatoriile din UE
si SEE vor beneficia de tarife reduse pe care Digi Mobil le va aplica in mod transparent si corect.
Pentru datele mobile consumate in roaming oriunde in UE și SEE, tariful este redus cu peste 87%, la
numai 0,00637 Euro/MB. Pentru un apel initiat din orice tara din UE sau SEE, catre un numar din Romania,
tariful de roaming scade la 0,031 Euro/minut. Pentru un apel primit in orice tara din UE sau SEE, tariful de
roaming ramane de doar 0,0108 Euro/minut. Costul unui mesaj text a fost redus cu 50%, avand acum pretul
de doar 0,01 Euro/SMS. Mesajele primite in tarile din UE/SEE nu implica niciun cost suplimentar. Tarifele nu
includ TVA.

Apeluri
SMSuri

TIP SERVICIU

TARIFE
INAINTE DE
15 IUNIE 2017
(FARA TVA)

TARIFE
DE LA 1 IULIE 2017
(FARA TVA)

EVOLUTIE

Date mobile

0,05 Euro/MB

0,00637 Euro/MB

tarif mai mic cu
87,26%

efectuate catre
destinatii locale, Romania si tarile
UE/SEE

0,05 Euro/min

0,031 Euro/min

tarif mai mic cu 38%

primite

0,0108 Euro/min

0,0108 Euro/min

tariful ramane acelasi

trimise

0,02 Euro/SMS

0,01 Euro/SMS

tarif mai mic cu 50%

primite

Gratuit

Gratuit

tariful ramane acelasi

Astfel, pentru o saptamana in orice tara din UE/SEE, daca vor fi consumate apeluri, date si/sau SMSuri potrivit unui consum mediu obisnuit (exemplificat in tabelul de mai jos), va fi platita in luna respectiva suma
de 3,95 Euro (TVA inclus) in plus fata de valoarea abonamentului lunar de doar 2,88 Euro (TVA inclus),
rezultand pentru luna respectiva o valoare totala de plata de numai 6,83 Euro (TVA inclus).

Toate acestea in conditiile in abonatii vor beneficia in tara, in schimbul pretului abonamentului lunar
de numai 2,88 Euro (TVA inclus) de minutele nelimitate pentru convorbiri in retelele nationale, precum si de
internetul nelimitat oferit la orice abonament, suplimentat cu 50GB/luna in reteaua 4G fara limita de viteza.
TIP SERVICIU UTILIZAT IN
ROAMING UE/SEE

CONSUM MEDIU SAPTAMANAL*

PRET

Apeluri efectuate

64 minute

1,99 Euro, fara TVA

Date mobile

183 MB

1,16 Euro, fara TVA

SMS-uri

17

0,17 Euro, fara TVA
3,32 Euro, fara TVA

PRET TOTAL SERVICII ROAMING
3,95 Euro, TVA inclus
*¼ din mediile lunare raportate de ANCOM pentru 2016: http://www.ancom.org.ro/infografice_5170

„Noua oferta pentru roaming confirma inca o data politica de preturi avantajoase si beneficii premium
a Digi Mobil. Astazi, din nou, venim in intampinarea nevoilor de comunicare ale clientilor care vor calatori in
afara Romaniei, cu preturi mult mai mici, care le vor permite sa utilizeze fara granite atat serviciile de voce, cat
si cele de date. Totodata, confirmam inca de pe acum ca vom reduce si mai mult tarifele de roaming, imediat
ce tarifele de wholesale (en-gros), dintre operatori, vor scadea la randul lor.
Ne asiguram clientii ca vom continua sa mentinem si tarifele pentru voce si date nationale la nivelurile
de pana acum, in mod transparent si corect, asa cum i-am obisnuit pe utilizatorii serviciilor noastre de mai mult
de 25 de ani. Acestea sunt cele mai mici tarife existente pe piata pentru abonamente, adaptate puterii de
cumparare din Romania.” declara Valentin Popoviciu, Vicepresedinte RCS & RDS.
Serviciul de roaming nu este disponibil pentru clienții Digi Mobil care utilizează serviciile Digi Mobil cu
plată anticipată (cartele prepaid).
Astfel cum a fost comunicat pe website-ul www.rcs-rds.ro, în intervalul 15 iunie – 30 iunie 2017, Digi
Mobil a pus la dispoziția clienților un plan de utilizare rezonabilă, având termenii și condițiile precizate pe
website-ul www.rcs-rds.ro.
Noile condiții pentru serviciul de roaming în UE/SEE se aplică în mod automat tuturor clientilor activi
Digi Mobil, persoane fizice si juridice, cu condiția să aibă serviciul de roaming activat. Activarea serviciului de
roaming poate fi facuta telefonic numarul la 031.400.7777, la *777 sau din Contul Meu Digi.
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Digi Mobil este serviciul de telefonie mobila din portofoliul RCS & RDS, unul dintre cei mai importanti operatori de
telecomunicatii din regiune care furnizeaza servicii in Romania, Ungaria, Spania si Italia. Reteaua Digi Mobil este
construita si functioneaza in tehnologiile 3G si 4G, in benzile de frecventa 900 Mhz (3G), 2100 Mhz (3G si 4G LTE FDD in
banda 1), 2600 Mhz (LTE TDD in banda 38 si 3700 LTE TDD in banda 43).
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ANCOM autorizează RCS&RDS să aplice suprataxe de roaming de la
prima unitate de consum
Pentru a-i permite recuperarea costurilor de furnizare a serviciilor de roaming și
menținerea tarifelor pentru serviciile oferite în România, în conformitate cu
reglementările europene privind roaming-ul, Autoritatea Națională pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a aprobat cererea RCS&RDS de a aplica
propriilor clienți anumite suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru serviciile
de roaming în Uniunea Europeană, dar și în Norvegia, Islanda, respectiv Liechtenstein
(SEE).
Suprataxele autorizate de ANCOM sunt plafonate pentru a permite exclusiv recuperarea costurilor
de roaming furnizate în această zonă și se pot aplica tuturor clienților RCS&RDS care consumă
servicii de roaming în SEE începând cu 30 iunie 2017, data la care decizia ANCOM a fost comunicată
RCS&RDS și intră în vigoare, pentru o perioadă de maxim 12 luni. În prezent, cartelele preplătite
comercializate de RCS&RDS nu permit utilizarea serviciilor de roaming.
Suprataxele pot fi aplicate de operator de la prima unitate de consum utilizată în roaming în SEE și
numai pentru apelurile efectuate și primite, respectiv date (MB/GB).
Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS&RDS
Suprataxele maxime de roaming care pot fi aplicate de RCS & RDS sunt următoarele (valori fără
TVA):
a) 0,031 Euro/minut, pentru apelurile efectuate;
b) 0,0108 Euro/minut, pentru apelurile primite;
c) 6,37 Euro/GB (0,00637 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat între 30 iunie - 31
decembrie 2017, respectiv 4,9 Euro/GB (0,0049 Euro/MB), pentru consumul de date efectuat
între 1 ianuarie - 30 iunie 2018.

Pentru apelurile efectuate în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul minut, numai
suprataxa, în limita minutelor naționale incluse, respectiv tariful pentru apeluri în afara rețelei plus
suprataxa, după epuizarea minutelor naționale incluse.
Pentru apelurile primite în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul minut, numai
suprataxa.
Pentru datele consumate în roaming în SEE abonații RCS&RDS vor plăti, de la primul MB, numai
suprataxa.
Chiar dacă operatorul va aplica maximul suprataxei autorizate de ANCOM, abonații RCS&RDS ar
urma să plătească în final tarife cu aproximativ 38% mai mici pentru apelurile efectuate, respectiv
cu aproximativ 87% mai mici pentru datele consumate în roaming în SEE, comparativ cu tarifele pe
care le plăteau în perioada 30 aprilie 2016 – 14 iunie 2017.
RCS&RDS poate în continuare să stabilească o politică de utilizare rezonabilă a resurselor de
roaming în SEE, caz în care devin aplicabile reglementările mecanismului „Roam like at home” detalii aici (punctul 7).
Condiții de suprataxare „Roam like at home”
Potrivit reglementărilor europene privind roaming-ul, operatorii mobili care nu sunt în măsură să
susțină comercial „Roam like at home”, de exemplu ca urmare a tarifelor mici pe care le practică pe
piața națională, pot solicita și pot fi autorizați de autoritatea de reglementare, în urma unei analize,
să perceapă utilizatorilor anumite suprataxe de sustenabilitate, în plus față de tarifele naționale.
Până în prezent, ANCOM a primit o singură astfel de cerere, din partea RDS&RCS. Suprataxele
autorizate de Autoritate sunt menite să asigure posibilitatea RCS&RDS să își recupereze costurile pe
care le suportă pentru a furniza propriilor clienți servicii de roaming în SEE, fără a fi afectate
condițiile în care operatorul furnizează servicii mobile pe piața din România.
Autorizarea ANCOM este valabilă 12 luni și poate fi reînnoită dacă se mențin motivele de autorizare.
ANCOM va monitoriza RCS&RDS în tot acest interval, astfel încât operatorul să nu depășească
nivelul suprataxelor autorizate și să nu recupereze mai mult decât costurile furnizării serviciilor de
roaming în SEE.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează
interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea
resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre
activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro, www.portabilitate.ro şi www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza
calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro.

