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Патување во странство

Време е за патување. Прочитајте ги овие совети за - ако во странство користите
мобилна data на вашиот телефон - трошоците да ви бидат помали.

Како вашата data работи кога патувате во странство
Во многу земји вашиот мобилен телефон ќе работи и за
разговори и за data, благодарение на меѓународниот
роминг (roaming). Тоа понекогаш се вика само роминг
или data роминг.
• Меѓународниот роминг работи затоа што
австралиските компании за мобилна телефонија
имаат спогодби со слични компании во други земји,
што ви овозможува да ги користите мобилните
мрежи во земјите што ги посетувате.
•

Меѓународниот роминг ви овозможува нормално
да го користите вашиот мобилен за телефонски
разговори и за data.

•

Со меѓународниот роминг, мобилните повици и data ќе
чинат повеќе одошто дома.

•

Дополнителната цена за меѓународен роминг зависи од вашата компанија за
мобилна телефонија и од земјата што ја посетувате.

•

Ако не сте внимателни, лесно може да добиете голема сметка. Трошоците ќе бидат
згора на вашата редовна сметка.

•

Пред патувањето, прашајте ја вашата компанија како меѓународниот роминг работи
на вашата сметка и колку тоа ќе чини.

Користењето на
интернет во странство
е лесно со мобилните
телефони

Дали мојот апарат ќе работи во странство?
Вашиот мобилен телефон речиси сигурно ќе работи на мнозинството места ширум
светот, без оглед која е вашата австралиска компанија и кој вид е телефонот.
Важно е да се запамти дека:
•

За вашиот телефон да работи во странство, на него мора да биде активиран
меѓународниот роминг. Пред да патувате, проверете кај вашата австралиска
компанија за мобилна телефонија, за да бидете сигурни дека е активиран.

•

Иако телефонските разговори обично работат нормално, вашата data врска може да
биде побавна во мал број земји кои немаат брзи 4G data мрежи како Австралија.
beconnected.esafety.gov.au

Патување во странство
Дали data е поскапа во странство?
Има неколку опции за водење разговори и користење на
data на вашиот мобилен додека сте во странство. Опциите
и цените се различни, зависно од вашата компанија.
• Секое користење на вашиот телефон во странство
повлекува дополнителни трошоци, згора на вашата
редовна сметка, без оглед дали сте го користеле само
за да повикувате или примате повици или, покрај тоа,
сте користеле интернет за имејли и пораки или за
пребарување (browsing) на data.

Цените на повици и на
дата се различни, во
зависност од тоа каде
патувате

•

Разговори на мобилен и data со користење на
меѓународен роминг обично се наплатуваат неколку
долари по минута, што значи дека се поскапи од
стандардните тарифи. Исто така, цените се повисоки на пооддалечените локации.

•

Некои австралиски компании продаваат меѓународна дневна пропусница
(international day pass) што чини $5 до $10 дневно. Тоа обично овозможува
неограничени разговори и доволно data за основно пребарување на интернет
страници и имејли.

•

Трошоците за меѓународна дневна пропусница се згора на вашата редовна сметка.

„Повиците и data со користење на
меѓународен роминг се обично... многу
поскапи од стандардните тарифи.”
•

Некои компании продаваат меѓународни data пакети (international data packs) кои
овозможуваат фиксно количество на data по фиксна цена додека сте отсутни.

•

Цената на data пакетот е згора на вашата редовна сметка, но може да ви помогне
подобро да ги планирате вашите трошоци.

•

За користењето на меѓународна дневна пропусница или на меѓународен data
пакет треба да се договорите со вашата телефонска компанија пред да заминете на
патување.

Меѓународните роминг опции може да бидат комплицирани, па затоа е најдобро, пред
да отпатувате, да ја посетите продавницата на вашата компанија и да разговарате за
опциите.
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Евтина алтернатива
Економичен начин за користење на мобилна data додека сте во странство е откако ќе
стасате во некоја странска земја, да купите претходно платен сервис од локална компанија
за мобилна телефонија. Тоа е најкорисно ако цело време престојувате во една земја.
Претходно платен сервис купен во странска земја значи дека:
• Вашата австралиска SIM картичка треба да ја извадите од мобилниот телефон и во
него да ја ставите странската SIM картичка.
•

Ќе имате друг број, но новиот број можете да го пратите со текст порака на вашите
пријатели и роднини.

•

Обично ќе имате многу повеќе data и разговори на располагање.

Како да се подготвам за патувањето?
За вашиот мобилен да го користите најекономично кога
патувате во странство, најдобро е да се планира однапред.
Еве некои работи што треба да се запаметат:
• Дали планирате да користите меѓународен роминг? Тој би
требало да работи на повеќето телефони, но треба да сте
сигурни. Пред да тргнете проверете кај вашата компанија.
•

Ако планирате да користите меѓународна дневна
пропусница или data пакет, пред да заминете
организирајте го тоа со вашата компанија.

•

Користете ја бесплатната апликација (app) на вашата
компанија за да го следите користењето на data и да не
направите преголеми трошоци за data.

•

Ако не сакате да ризикувате високи трошоци за data додека сте во странство, вие
може целосно да ја исклучите можноста телефонот да користи data. Побарајте ги
опциите за data roaming или mobile data во карактеристиките (setting) на вашиот
телефон и исклучете ги пред да се качите на авион.

Исклучете го Data
Roaming на вашиот
телефон за да
одбегнете трошоци
за data додека сте во
странство

„Користете ја бесплатната апликација на
компанијата за да го следите користењето
на data и... за да не направите преголеми
трошоци за data.”
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•

Со апликациите како Facebook, Messenger, WhatsApp, Skype и FaceTime, вие во
странство можете да користите бесплатен Wi-Fi во хотели и јавни места, и со
телефонски повици или со текстуални пораки за да останете во контакт.

•

Не заборавете во текот на летот телефонот да
го вклучите на Flight Mode или Aeroplane Mode.
Тоа ги исклучува сите повици, data и Wi-Fi на
вашиот мобилен, како што бараат мнозинството
авионски компании. Од вас исто така може да
биде побарано да ги исклучите сите апарати за
време на полетувањето и слетувањето, па бидете
спремни на тоа така што апаратите ќе ви бидат
при рака кога влегувате во авионот.

•

Не заборавете да го понесете полњачот за да
можете мобилниот да го полните додека сте на
пат.

Патувате со авион? Не
заборавете да вклучите Flight
Mode

Како можам да останам во контакт со пријателите и
роднините?
Правењето телефонски повици и користењето на data кога сте во странство не е многу
различно од она кога сте во Австралија.
• Ако сте избрале роминг или користите SIM картичка купена во странство или некој
вид меѓународна пропусница (international pass), вие можете да се јавувате и да
користите data како обично.
•

Кога ќе се воспостави врска, разговорот
веројатно ќе биде ист каков што го имате дома,
без доцнење или ехо, и покрај оддалеченоста.

•

Ако на местото во странство се поврзувате со
Wi-Fi или користите претходно организиран
data план, вие можете да користите апликации
како што се Skype или FaceTime. За телефонски
разговори тие трошат само мало количество на
data.

•

Вие можете да водите и видео разговори на Skype
или FaceTime, но тоа троши повеќе data.

•

Skype и FaceTime ви
Конечно, вие може да пратите само текстуална
помагаат лесно да останете
порака или имејл на сите дома. Ако притоа не
во контакт
„прикачите” (attach) големи фотографии, текстовите и
имејлите користат многу малку data и ќе бидат најевтина опција, ако однапред не сте
организирале меѓународна пропусница.
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