
MagentaMobil Prepaid Ukraine

•  Ваша картка Prepaid має фіксований тарифний цикл тривалістю 4 тижні, який починається з моменту 

активації картки.

•  За послуги вашого тарифу Prepaid кожні 4 тижні стягуватиметься 9,95 євро1 та вираховуватиметься з 

поповнення на картці Prepaid (умови тарифу див. праворуч).

•  Поповнити рахунок можна на суму 15, 30, 50 і 100 євро. 

Додаткове поповнення безстрокове – його можна компенсувати за рахунок додаткових хвилин 

дзвінків в Україну, додаткового обсягу даних або вартості тарифу на наступні 4 тижні.

•  Якщо ваш об’єм даних 10 ГБ вичерпано до 4 тижнів, ви можете замовити додатковий об’єм даних за 

допомогою пакетів даних (умови тарифу: див. праворуч).

•  Якщо ваші дзвінки в Україну перевищують 300 хвилин протягом 4 тижнів, ви платите 0,22 євро1 за кожну 

додаткову хвилину.

•  Навіть якщо ви поповните рахунок Prepaid до закінчення 4 тижнів, 300 хвилин на розмови можна буде 

використовувати знову лише після 4 тижнів вашого тарифного циклу.

•  Щоб придбати додатковий пакет даних і додаткові хвилини на розмови, у вас має бути достатньо 

коштів на вашій картці Prepaid.

•  Якщо ви хочете й надалі безперешкодно користуватися своєю карткою Prepaid, переконайтеся, що на 

ній достатньо коштів для наступного тарифного циклу до закінчення поточних 4 тижнів.

•  Якщо ви здійснюєте поповнення пізніше, ніж через 4 тижні, дочекайтеся SMS із підтвердженням 

тарифу, перш ніж користуватися мобільним телефоном.

•  Зверніть увагу, що 4-тижневий цикл не зміщується, якщо ви здійснюєте поповнення пізніше! 

Дата, з якої спочатку почав діяти ваш тариф Prepaid, залишається незмінною, тільки проводиться 

пропорційний розрахунок!

Тариф Prepaid виключно для шукачів захисту з України
Prepaid: Як це працює?

Детальна інформація про тарифний план на 4 тижні
Ціна/4 тижні 9,95 €1

Високошвидкісний обсяг 10 ГБ

Дзвінки/SMS
- 300 безкоштовних хвилин з Німеччини в Україну та EU 

- Allnet Flat (хв. + SMS) у межах Німеччини

Початкове поповнення,  
початковий баланс  
(лише для нових клієнтів) 

10 €1

Вартість картки
(лише для нових клієнтів) 

9,95 €1

Якщо ваш обсяг даних вичерпано, на сайті pass.telekom.de. ви можете легко забронювати новий 
обсяг даних. Тут ви можете обрати українську мову. Вимкніть Wi-Fi для оформлення. Ви також 
можете придбати додаткові пакети даних у додатк MeinMagenta. Інформацію про додаток можна 
знайти на наступній сторінці. Перед замовленням додаткового обсягу даних переконайтеся, що 
на вашому рахунку достатньо коштів.

Залежно від потреб виберіть один із наступних пакетів даних:

Додаткові пакети даних Prepaid

DayFlat 
unlimited

SpeedOn Prepaid 
Ukraine 10 GB

SpeedOn Prepaid 
Ukraine 25 GB

SpeedOn Prepaid  
Ukraine unlimited

Необмежено 10 ГБ 25 ГБ Необмежено

Дійсно протягом  
24 годин

Дійсно 4 тижні Дійсно 4 тижні Дійсно 4 тижні

6,95 € 
одноразово 

9,95 € 
одноразово 

19,95 € 
одноразово 

69,95 € 
одноразово 



Поповнення рахунка онлайн

•  Перейдіть на сторінку telekom.de/aufladen

•  У виборі мови вгорі праворуч є можливість переключитися на українську.

•  Потім виберіть «Миттєве поповнення» та дотримуйтесь інструкцій.  
Для цього не потрібна реєстрація.

Важлива інформація про вашу SIM-картку Telekom Prepaid

Поповнення в додатку MeinMagenta

•  У додатку MeinMagenta ви можете змінити мову на 
українську: Пункт меню «Бiльше», «Налаштування», 
«Налаштування додатка», «Мова».

•  У додатку виберіть «Платежі» та перейдіть до  
«Поповнення рахунку». 
Для цього не потрібна реєстрація.

Просто відскануйте QR-код і 
завантажте програму! telekom.de/

meinmagenta-app

1) MagentaMobil Prepaid Ukraine: Вартість картки: 9,95 €. Стартова сума на рахунку при активації: 10 €. Для активації потрібно перевірити особу за допомогою посвідчення особи та документа, що підтверджує постійне проживання в Україні. Тариф MagentaMobil Prepaid Ukraine коштує 9,95 € за 4 тижні. 
Тариф включає фіксовану ставку Allnet, фіксовану ставку телефонії та SMS у всіх мережах Німеччини (включно зі стаціонарною мережею) - також можна використовувати в інших країнах EU та Великобританії без додаткових витрат. Крім того, 300 безкоштовних хвилин з Німеччини на стаціонарні та 
мобільні мережі в EU та Україні включно. Після використання безкоштовних хвилин: 0,22 €/хв SMS з Німеччини в Україну: 0,07 €/SMS. 10 ГБ швидкісного Інтернету в мережах LTE Max/5G у межах країни. Для користування мережами 5G ваш смартфон має підтримувати 5G. 5G доступний вже в багатьох 
місцях. Тут можна дізнатися, де саме: telekom.de/netzausbau. Включно з обсягом даних 10 ГБ для тимчасових поїздок також можна використовувати в інших країнах EU, 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. До того часу стягується 0,09 євро/хв. або 0,09 євро/SMS на всі німецькі мережі, 0,22 євро/хв. Або 0,07 євро/SMS з Німеччини в Україну та 1,49 євро за 50 МБ/24 години використання 
даних. 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. | Стан на 04/2023.

Ви можете в будь-який час безкоштовно перевірити баланс Prepaid. 

•  Просто введіть комбінацію клавіш  100   у свій телефон, і ваш поточний баланс 
буде відображено.

•  Щоб запитати 300 безкоштовних хвилин до України, введіть  
 100  5  .

•  Ви можете знайти інформацію про поточний обсяг даних на 
pass.telekom.de

•  У додатку MeinMagenta ви знайдете всю інформацію про свій тариф.

 
Якщо вашого поповнення Prepaid вже недостатньо, поповніть картку на  
telekom.de/aufladen або в додатку MeinMagenta.

Як вести облік

Поповнення через коди поповнення або картки поповнення
Продається в супермаркетах, відділеннях аптек, лотерейних і газетних 
магазинах, на автозаправних станціях, на пошті та в багатьох інших торгових 
точках. Ви отримаєте квитанцію з надрукованим на ній кодом поповнення. 
У разі використання картки поповнення необхідно стерти захисне покриття 
на коді.Щоб поповнити рахунок, введіть 
  101  код поповнення    у свій телефон.

Так можна поповнити свою картку Prepaid


