
MagentaMobil Prepaid Ukraine

Умови тарифу

Ціна/4 тижні  9,95 €*

Обсяг швидкісного 
інтернету 

10 ГБ

Разовий подарунок за 
перші 4 тижні 100 ГБ

Дзвінки
300 хвилин безкоштовних дзвінків 

з Німеччини у країни ЄС та Україну, 
безлімітні дзвінки на номери всіх 

операторів (хв. + SMS) у Німеччині
Стартова сума на рахунку
(тільки для нових абонентів)  10 €

Вартість картки
(тільки для нових абонентів) 9,95 €

4 тижні у 
подарунок*

Виникли питання?
Ви можете отримати консультацію 
у найближчому магазині Telekom.

У вас досі немає SIM-карти Telekom?
Передплачена SIM-карта коштує 9,95 €* (разова оплата) та має 
стартові 10 € на рахунку. Ми даруємо вам ще 4 тижні. Вам 
потрібно буде поповнювати рахунок тільки починаючи з третього 
передплатного періоду, щоб продовжити користуватися карткою.

У вас вже є SIM-карта Telekom? 
Перейдіть на тарифний план MagentaMobil Prepaid Ukraine – 
звичайно ж, ваш номер телефону залишиться незмінним. Перші 
4 тижні користування ви отримуєте безкоштовно*, після цього 
рахунок слід поповнити.

Тарифний план передплаченого зв’язку 
виключно для українців, що шукають прихистку

Умови користування 
тарифним планом

Реєстрація
Офіційна реєстрація у Німеччині

Документ, що посвідчує особу
Український закордонний паспорт/посвідчення особи

Підтвердження
Зареєстроване місце проживання в Україні рік тому



Передплачений зв’язок у найкращій мережі  
Telekom - 4 тижні у подарунок*

* MagentaMobil Prepaid Ukraine: Вартість картки: 9,95 €. Стартова сума на рахунку при активації: 10 €. Номер активується після підтвердження особи за допомогою документу, а також підтвердження тривалого проживання в Україні. Тариф  
MagentaMobil Prepaid Ukraine коштує 9,95 € за 4 тижні. Перший передплатний період ви отримуєте безкоштовно. Тариф включає безлімітне користування Інтернетом, безлімітні дзвінки та SMS на номери всіх операторів (включаючи стаціонарні номери). 
Користуватися тарифом без доплат можна також за межами ЄС та Великобританії. Додаткові 300 хвилин безкоштовних дзвінків з Німеччини на мобільні та стаціонарні номери ЄС та України. Після використання: 0,22 €/хв. SMS з Німеччини в Україну: 0,07 €/
SMS. 10 ГБ швидкісного Інтернету в мережах LTE Max/5G у межах країни. Разово надаються додаткові 100 ГБ швидкісного Інтернету, доступні протягом перших 28 днів. Для користування мережами 5G ваш смартфон має підтримувати 5G. 5G доступний вже в 
багатьох місцях. Тут можна дізнатися, де саме: telekom.de/netzausbau. Включає 10 ГБ Інтернету та додаткові 10 ГБ (разово) для поїздок, якими можна користуватися також за межами ЄС, у Великобританії та Швейцарії. Безлімітне користування точками доступу 
HotSpot від Telekom Deutschland GmbH у межах Німеччини. Якщо на термін оплати тарифного плану на рахунку не вистачатиме суми у 9,95 €/4 тижні, тарифні умови припинять дію. У такому випадку діє наступний тариф: 0,09 €/хв. або 0,09 €/SMS на номери всіх 
німецьких операторів, 0,22 €/хв. або 0,07 €/SMS з Німеччини в Україну та 1,49 € за 50 МБ/24 год. користування Інтернетом. Спроби списання оплати здійснюватимуться щоденно. Як тільки залишок на рахунку буде достатнім, буде знято залишок оплати за решту 
4-тижневого періоду. Оплата за 4 тижні знімається з кожного абонента індивідуально. Пропозиція від: Telekom Deutschland GmbH, Ландграбенвег 151, 53227 Бонн

Щоб продовжити користування карткою, поповніть рахунок. Ви 
можете поповнити рахунок на суму 15 €, 30 €, 50 € або 100 €.

Поповнення онлайн
Поповнення на сайті telekom.de/aufladen виберіть пункт 
«Sofort-Aufladung» (Миттєве поповнення)

Поповнення за допомогою коду або картки поповнення
Можна придбати у кіосках, на заправках, у точках 
продажу лотерейних квитків, на пошті, у продуктових 
магазинах, аптеках тощо. Ви отримаєте квитанцію 
з надрукованим на ній кодом поповнення. У разі 
використання картки поповнення необхідно стерти 
захисне покриття на коді. Для поповнення наберіть  

 101  код поповнення  

Ви можете у будь-який час безкоштовно дізнатися залишок на 
рахунку.

За допомогою коду/через SMS
Просто наберіть комбінацію  100  . Ви отримаєте 
безкоштовне SMS з залишком на рахунку. Дізнатися залишок з 
300 хвилин безкоштовних дзвінків в Україну можна також через 
SMS: Комбінація клавіш  100  5  

Поповнення рахунку Залишок на рахунку

Вся інформація про поповнення рахунку:   
telekom.de/aufladen


