
Як це працює:
• Активуй доступ до даних про місцезнаходження смартфону (GPS)
• Відсканувати QR-код
•           натиснути
•  або: Ввести місто або поштовий індекс свого місцезнаходження  

(Наприклад: Берлін або 10557)
• Вибрати найближчий магазин і «Переглянути деталі», а потім натиснути
• «Опис маршруту» та дотримуватися вказівок щодо маршруту на Картах Google

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НІМЕЧЧИНИ!
Щоб ти міг завжди і всюди залишатися на зв‘язку зі своїми близькими, ми підготували для тебе 

спеціальну пропозицію на передплачену SIM-картку за дуже вигідними умовами.
З ї ї допомогою ти зможеш відразу здійснювати дзвінки та користуватися Інтернетом. 

Що входить до пакету послуг:
 

• На 100% більший стартовий баланс на рахунку: 20 євро замість 10 євро²
• додаткові 15 Гб кожні 28 днів для користування Інтернетом на території  

Німеччини та інших країн ЄС1

• Безлімітні дзвінки у Німеччині та інших країнах ЄС1 
• 200 хвилин або SMS в ЄС з Німеччини на всі мережі ЄС1

• 300 хвилин або SMS з Німеччини в Україну²

Цими перевагами можна користуватися до 31 липня 2023 року за 9,99 євро кожні 28 днів1. 
Ми завчасно повідомимо тебе про можливість продовження дії зазначених умов.

Deine Karte kannst Du im nächsten Vodafone Shop abholen.

#EveryoneConnected

Бажаєш зателефонувати додому? Тоді набирай код країни 00380, а далі код  
міста або номер мобільного телефону без першої цифри 0.

Тут можна безкоштовно отримати SIM-картку та картку даних
Бажаєш знайти найближчий магазин Vodafone?  

Перейти до пошуку за допомогою застосунку Shopfinder: shops.vodafone.de/ukraine



Діючі умови:
1.  Вартість тарифу CallYa Allnet Flat S становить 9,99 євро за 4 тижні. Оплата здійснюється шляхом 

списання з балансу коштів кожні 4 тижні.  

•  Сюди входять 3 Гб високошвидкісного Інтернету в Німеччині (після закінчення швидкість знижується до 
32 Кбіт/с) та в інших країнах ЄС. 

•  Фіксований тариф на стандартні дзвінки та SMS у Німеччині та інших країнах ЄС. 

•  Крім того, 200 включених тарифних одиниць, які можна гнучко використовувати як хвилини або тексто-
ві повідомлення з Німеччини до інших країн ЄС. Не поширюється на інші країни світу, переадресацію 
викликів, конференц-дзвінки, дзвінки/SMS на спеціальні номери, преміум-дзвінки / довідково-інформа-
ційні послуги / послуги з масового обдзвону / сервісні номери та функції швидкого набору. 

•  По вичерпанню включених тарифних одиниць або якщо вартість базового тарифу не може бути списа-
на, на всій території ЄС застосовуються наступні умови: Використання даних 0,03 євро/Мб, дзвінки 0,09 
євро/хв, SMS в межах Німеччини 0,09 євро/SMS, SMS до інших країн ЄС 0,07 євро/SMS. До інших країн 
ЄС відносяться всі країни ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. Дзвінки до інших країн тарифіку-
ються згідно прейскуранту. Вхідні дзвінки в інші країни ЄС безкоштовні. 

•  Всередині країни за твоїм тарифом можна безкоштовно користуватися перевагами нової технології 
мереж 5G. Якщо ти перебуваєш в зоні підключення до мережі 5G, ти також можеш користуватися нею. 
В інших місцях користування Інтернетом здійснюється з максимально доступною швидкістю: 4G|LTE 
Max. Розрахункова максимальна та заявлена пропускна здатність у мережі Vodafone: До 500 Мбіт/с при 
вивантаженні та до 100 Мбіт/с при завантаженні. В середньому за даними тесту CHIP (версія 01/2022): 
108,59 Мбіт/с при вивантаженні та 51,15 Мбіт/с при завантаженні. Індивідуальна пропускна здатність 
залежить, серед іншого, від твого місцезнаходження та кількості одночасних користувачів у радіосоті.

2.   Акція дійсна з 01 березня 2023 року до 31 липня 2023 року включно: Ти придбав картку з тарифом 
CallYa Allnet Flat S протягом дії акції та маєш статус біженця з України? 

Ти маєш право отримати одноразово:

•  Cтартовий баланс на рахунку у розмірі 20 євро. Ці кошти не можна зняти чи перевести.

При кожній оплаті базової вартості тарифу ти отримуєш:  

•  додаткові 12 Гб до стандартного обсягу даних для користування Інтернетом в Німеччині та ЄС. 

•  Крім того, ти отримаєш 300 включених тарифних одиниць, які можна гнучко використовувати як хвилини 
або текстові повідомлення з Німеччини в Україну. 

 3.  Обсяг даних та включені тарифні одиниці мають бути використані протягом 28 днів. Після закінчення 
терміну дії акції невикористаний обсяг даних або зазначені тарифні одиниці втрачаються.

4.  Важливо: Щоб скористатися акцією, необхідно спочатку зареєструватися та активувати свій тариф. Цими 
перевагами можна користуватися лише до 31 липня 2023 року.

5.  Дзвінки на Mailbox або на гарячу лінію CallYa для тебе безкоштовні, поки твій тарифний план залишаєть-
ся активним. Якщо тариф не активовано, відповідні кошти сплачуються німецькій мережі мобільного 
зв‘язку Vodafone.

Усі зазначені ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Постачальник послуг – Vodafone GmbH · Ferdinand-Braun-Platz 1 · 40549 Düsseldorf · vodafone.de/callya


