Noves tarifes roaming a la Unió Europea (abril 2016)
Des del 30 d'abril del 2016 el teu servei de roaming amb RACC Telefonia Mòbil millora.
Ara, dins de la Unió Europea, trucar, rebre trucades, enviar SMS o navegar per
internet et costarà encara menys gràcies a l'Eurotarifa.
Recorda que tots els preus indicats a continuació són vàlids únicament dins de la Unió
Europea. Consulta el preu de la resta de serveis de roaming al catàleg de preus.
Realitzar trucades de veu
- Si tens una tarifa plana amb bo de minuts inclòs, per exemple tarifa Family,
només pagaràs 6,05ct€ per cada minut de durada de la trucada. Aquesta tarifa
en roaming ja no té cost d'establiment ni resta minuts del teu bo quan realitzis
trucades en territori nacional.
- Si tens una tarifa normal i pagues pels minuts trucats, per exemple tarifa
SIMple o Rodona, per cada minut de durada de la trucada pagaràs el preu
nacional per minut de la tarifa més 6,05ct€./minut, amb un cost d'establiment
de trucada de 9,5ct€.
Rebre trucades de veu
Sigui quina sigui la teva tarifa, plana o normal, rebre trucades no té ara cost
addicional, és gratis.
Enviar SMS
El preu per enviar un SMS és de 7,26ct€.
Navegar per internet
Cada MB (Megabyte) intercanviat (descàrrega o pujada per internet mòbil en roaming)
té un preu de 6,05ct€. Les dades es comptabilitzen en blocs d'1KB (Kilobyte). El servei
té un límit en roaming de 750MB, per sobre del qual queda limitat perquè no incorris
en despeses addicionals.
Tots els preus indicats són amb IVA inclòs.

* Països amb Eurotarifa dins de la Unió Europea i Zona 1 de roaming: Alemanya,
Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França,
Gibraltar, Grècia, Guadalupe (Carib Francès), Guaiana francesa (Carib Francès),
Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, La Reunió, Letònia, Liechtenstein, Lituània,
Luxemburg, Malta, Martinica (Carib Francès), Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit,
San Marino, Rep. Checa, Rep. Eslovaca, Romania, Suècia, El Vaticà i Xipre.

