
Maging Alerto sa mga Hindi Inaasahang Singil o Charge sa 

Serbisyong Mobile Data Habang Nagro-roaming sa Ibang Bansa 

 

Sa ngayon, parami nang parami ang mga konsyumer na gumagamit ng 

serbisyong mobile data roaming kapag naglalakbay sa ibang bansa. Sapagkat 

ang mga charge sa roaming ay higit na mas mataas kaysa domestic rates, 

maaaring singilin ang pagro-roaming ng mga konsyumer nang sobra-sobra, na 

resulta ng hindi sinasadyang paggamit ng serbisyong data roaming. Ito ay 

mabilis na nagiging paksa ng pagkabahala. 

  

Upang maiwasan ng mga konsyumer ang mga hindi kailangang alitan sa billing 

sa mga operator ng kanilang mobile service at ang pagkawala ng pera, aming 

ipinapalabas ang babala sa konsyumer na ito upang mabigyan ang publiko ng 

mga tip sa matalinong paggamit ng mga serbisyong mobile data roaming. 

 

Paggamit ng Serbisyong Mobile Data Habang Nagro-roaming sa Ibang 

Bansa 

 

Paano Napapagana ang  Serbisyong Mobile Data? 

 

Sa pangkalahatan, ang serbisyong mobile data (para sa serbisyong lokal at 

roaming) ay maaaring gumana sa pamamagitan ng pag-browse sa web at sa 

paggamit ng ilang aplikasyon ng software sa inyong mobile handset. Ang mga 

halimbawa ay ang pagpapadala at pagtanggap ng mga e-mail, paggamit ng 

instant messaging o text, pagbisita sa mga website para sa social networking at 

video streaming. Kung gumagamit kayo ng isang notebook computer na may 

mobile data modem sa labas ng Hong Kong, maaari rin ninyong mapagana ang 

paggamit ng serbisyong mobile data roaming. 

 

Mga Hakbang upang Maiwasan ang mga Hindi Inaasahang Charge sa 

Mobile Data Roaming 

 

Upang maiwasan ang mga hindi inaasahang charge sa mobile data roaming, 

pinapayuhan kayo na sundin ang mga sumusunod na hakbang kung kailangan 

ninyong gumamit ng serbisyong mobile data roaming habang naglalakbay sa 

ibang bansa:-  

 

Pangkalahatang Payo 

 Bago kayo umalis ng Hong Kong, tingnan po ang website ng operator ng 

inyong mobile service o kontakin ang kanilang customer service center 

upang makakuha ng impormasyon tungkol sa:  



1. Kung may serbisyong mobile data sa destinasyon;  

2. Mga roaming partner na naroroon sa destinasyon  

- sapagkat ang iba’t ibang mga roaming partner ay maaaring maningil 

ng magkakaibang charge sa serbisyo, maaari ninyong piliin ang 

network (mga network) na pinaka-naaangkop sa inyong 

pangangailangan 

- mangyaring siguraduhin na palagi kayong naka-logon sa network 

(mga network) na inyong pinili, kung hindi, maaaring magkaroon 

kayo ng mga karagdagang charge; 

3. Paraan ng pag-charge at mga kaakibat na charge 

- ang serbisyong mobile data roaming ay sinisingil nang buwanan 

man, araw-araw o ayon sa gamit 

 

 Patayin ang katangian ng email na awtomatikong nag-a-update, Really 

Simple Syndication (“RSS”), Podcast at iba pang mga software 

(karaniwang kilala bilang “Apps”) bago umalis ng Hong Kong upang 

maiwasan ang mga hindi kailangang charge sa serbisyong mobile data. 

 

 Maaari rin ninyong isaalang-alang ang paghahalili sa inyong mobile phone 

SIM card ng isang lokal na prepaid SIM card ng destinasyon ninyo para sa 

mga data service. Makakatulong ito na mapanatili ang charge sa data 

service sa loob ng mismong halaga ng prepaid SIM card.  

 

Plano ng Serbisyo na Walang Limitasyong Paggamit ng Datos (Unlimited 

Data Usage Service Plan) 

Ang ilang mga operator ng mobile service ay nagbibigay sa mga kustomer ng 

isang day pass, iyon ay, isang flat-rate na plan ng data roaming araw-araw 

(karaniwan ay mababa pa sa HK$200 kada araw) para sa unlimited na 

paggamit ng data sa ilang mga destinasyon. Kailangang tandaan ninyo na ang 

karamihan sa mga package ng unlimited na paggamit ng data na ito (o halaga 

ng diskwento) ay nagagamit sa mga itinalagang destinasyon (mga 

destinasyon) lamang at/o network (mga network).  Kung gayon, kailangang 

tiyakin ninyo na ang pang-araw-araw na pass na binili ninyo ay magagamit sa 

destinasyon, at palagi kayong naka-logon sa itinalagang network (mga network) 

ng destinasyon.  Kung hindi, ang regular na charge sa data roaming na nasa 

mas mataas pang halaga ang sisingilin.  

 

Dagdag pa rito, kung ang inyong handset ay naka-configure sa “automatic” o 

awtomatikong pagpili ng network, maaaring maranasan ninyo ang problemang 

“network switching”. Nangyayari ito kapag ang mga signal ng naka-konektang 

network ay humina. Ang inyong handset ay magkokonekta sa ibang hindi 

naman nakatalagang network na may mas malakas na signal. Upang maiwasan 



ang karagdagang charge sa data roaming na dulot ng  naturang “network 

switching” o paglipat ng network, kailangang i-configure ninyo ang inyong  

handset sa mano-manong pagpili ng network (manual network selection) upang 

ang koneksyon ay mananatiling nasa itinalagang network (mga network) 

lamang. Ang pamamaraan ng mano-manong pagpili ng network ay maaaring 

magkaiba-iba sa mga sari-saring model ng handset. Sa pangkalahatan, maaari 

ninyong sundin ang mga hakbang na nasa ibaba:  

 

1. Pumunta sa “Setting” menu. 

2. Piliin ang “Operator” o “Network” sub-menu. 

3. Piliin ang ‘Manual Network’ na paraan ng pagpili upang 

mapili ang inyong itinalagang network. 

4. I-save ang itinalagang napiling network sa inyong mobile 

phone. 

5. Tiyakin na matagumpay kayong nakapag-logon sa inyong 

itinalagang network. 
 

Kung pipiliin ninyo na gumamit ng isang day pass, kailangang bantayan ninyo 

ang paggana ng serbisyo o service activation at ang oras ng cut-off. Sa 

pangkalahatan, ang serbisyo ay gagana lamang kapag nakapagkumpirma na 

ang mga kustomer sa pamamagitan ng isang maiksing mensahe, pagkarating sa 

destinasyon. Kung gayon, kailangan ninyong linawin sa inyong mga service 

operator kung ang serbisyo ba ay gumana kaagad o pagkalipas ng ilang sandali 

pagkatapos na magkumpirma.  

 

Ang ibig sabihin ng  “isang araw” ay maaari ring magkaiba-iba.  “Ang isang 

araw” ay maaaring bilangin batay sa lokal na oras (00:00 – 23:59) sa Hong 

Kong, o doon sa destinasyon.  Ang pang-araw-araw na charge ay maaari ring 

bilangin batay sa kada destinasyon. Halimbawa, kung gagamit kayo ng 

serbisyong mobile data sa United Kingdom sa umaga, at pagkatapos ay 

pumunta kayo sa France sa hapon, madodoble ang charge sa inyo dahil sa 

pagbibiyahe ninyo sa dalawang bansa sa iisang araw. Upang maiwasan ang 

mga hindi kailangang alitan, kailangang linawin ng mga konsyumer sa mga 

service operator nila kung paanong kinukuwenta ang mga charge.  

 

Mga Serbisyong Mobile Data Roaming na Hindi Kailangan kapag 

Naglalakbay sa Ibang Bansa 

 

Kung wala naman kayong nakikitang pangangailangan sa serbisyong mobile 

data roaming habang naglalakbay sa ibang bansa, maaari ninyong patayin ang 

katangiang mobile data roaming, gamit ang alinman sa mga sumusunod na 

pamamaraan: - 



   

 Hilingin sa inyong operator na patayin ang pribilehiyong roaming para sa 

inyong serbisyong mobile data. Sa pangkalahatan ay magagawa ito habang 

pinananatili pa rin ninyo ang inyong pribileheyong roaming para sa 

serbisyong voice call; 

 Ang ilan sa mga operator ng mobile service ay nakapag-set-up na ng isang 

pares ng mga maiiksing code upang mahayaan kayong buksan/patayin ang 

inyong serbisyong mobile data sa kahit anong oras. Maaari ninyong 

isaalang-alang ang pansamantalang pagpatay ng serbisyong mobile data 

habang naglalakbay kayo sa ibang bansa. Kung walang maiiksing code, 

karamihan sa mga operator ay handang pagbigyan ang kahilingan ng mga 

kustomer na pansamantalang patayin muna ang serbisyong mobile data, 

habang pinananatili ang serbisyong voice roaming; at 

 I-configure ang inyong handset upang patayin ang serbisyong data habang 

nagro-roaming sa labas ng Hong Kong (tandaan po na ang katangiang ito 

ay mayroon lamang sa ilang model ng handset). 

 

Sa pangkalahatan, upang maiwasan ang mga hindi kailangang pagkawala ng 

pera at mga alitan sa billing, kailangang maging maingat kayo sa pagtatanong 

ng tungkol sa mga detalye ng serbisyo at paraan ng pagsingil, at basahin ang 

mga termino at kondisyon ng serbisyo bago mag-subscribe sa serbisyong 

mobile data roaming. Kung sakaling mayroon kayong anumang duda, 

mangyaring lumapit sa operator ng inyong mobile service, upang kayo ay 

matulungan bago umalis ng  Hong Kong. 
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