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Винятково для внутрішнього використання.Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 Мünchen

ooo2 my Prepaid
Байдуже як Ви користуєтеся Вашим мобільним телефоном, 
тут Ви знайдете тариф на будь-який смак
Дзвінки, інтернет-серфінг та текстові повідомлення без клопоту за пропонованими 
тарифами ooo2 Prepaid

Новинка: 
ooo2 my  

Prepaid Max

 
ooo2 my Prepaid 

Max
ooo2 my Prepaid 

L
ooo2 my Prepaid 

M
ooo2 my Prepaid 

S
ooo2 my Prepaid 

Basic

 Високошвидкісний інтер-
нет-серфінг (LTE макс.) 999 GB  12.5 GB  6.5 GB 3.5 GB 150 MB

За одну хвилину й СМС у
всі німецькі мережі Безліміт Безліміт Безліміт Безліміт 9 центів

ЄС-роумінг

Стартовий кредит 
для покупки стартового 

пакета ooo2 Prepaid
70 € 15 € 15 € 10 € 1 €

Базова ціна
4 тижня 69.99 19.99 14.99

 9.99 1.99
 

ціни в євро вкл. ПДВ

Скористайтеся всіма перевагами 
наших тарифів ooo2 Prepaid

1   Повна гнучкість
 •  Дзвінки, інтернет-серфінг й відправлення текстових 

повідомлень без укладення контракту.

2   Повний контроль витрат
 •  Рахунок і баланс завжди можна перевірити за 

допомогою мобільного додатка «Mein ooo2» або через 
«Mein ooo2» на www.o2.de.

3   Великий обсяг переданих даних і, 
завдяки LTE, максимально 
високошвидкісний інтернет-серфінг

 •  Інтернет-серфінг, потокове віщання та чати з великим 
обсягом даних та LTE макс.

4   ЄС-роумінг
 •  Користуйтеся тарифом Ooo2 Prepaid без додаткових 

витрат в інших країнах ЄС.

5   Зручне автоматичне поповнення балансу
 •  Гнучкий вибір з різних зручних варіантів поповнення 

балансу.

6  Стартовий кредит
 •  Отримайте стартовий кредит при покупці стартового 

пакета ooo2 Prepaid.
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Винятково для внутрішнього використання.Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 Мünchen

ooo2 my Prepaid
Додатковий обсяг переданих високошвидкісних даних для 
Вашого тарифу ooo2 Prepaid
Якщо Вам потрібний більший обсяг даних, можна гнучко бронювати додаткові 
пакети даних.

 

ooo2 my Prepaid 
Мобільний 

інтернет
XL

ooo2 my Prepaid 
Мобільний 

інтернет
L

ooo2 my Prepaid 
Мобільний 

інтернет
M

ooo2 my Prepaid 
Мобільний 

інтернет
S

ooo2 my Prepaid 
Мобільний 

інтернет на добу  
L

 Високошвидкісний інтер-
нет-серфінг (LTE макс.) 13 GB 4 GB  1,5 GB 400 MB 25 GB

Базова ціна
4 тижня 19.99 9.99 5.99

 2.99 4.99
 на 24 години

ціни в євро вкл. ПДВ

Ви можете додати кожен з пакетів для смартфонів або додаткові опції до вашого базового тарифу,
використовуючи мобільний додаток «Mein ooo2» або менеджер пакетів по  

(або через голосове меню по ).
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Винятково для внутрішнього використання.Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 Мünchen

ooo2 my Prepaid
Додаткова інформація про те, як почати користуватися ooo2 Prepaid?
Знайдіть все це прямо тут!

Перші кроки
1   Вставка SIM-карти

 Вставте SIM-карту В МОБІЛЬНИЙ телефон. Якщо Ви вже пройшли ідентифікацію за допомогою дійсного 
 документа, що посвідчує особу, можна відразу приступати до роботи. Якщо ні, виконайте наступні кроки.

2   Активація SIM-карти
 Для активації SIM-карти, скористайтеся мобільний телефон, планшетом або ПК ІЗ ДОСТУПОМ В ІНТЕРНЕТ. 
 Відкрийте веб-браузер, перейдіть на сайт www.o2.de/freischalten і виконайте надані інструкції. 
 Також Ви можете скористатися нашою гарячою лінією, подзвонивши за номером 0800 55 222 66 
 (безкоштовно в межах Німеччини).

3   Ідентифікація
 Відповідно до вимог законодавства, ooo2 зобов'язана ідентифікувати Вас за дійсним документом, 
 що посвідчує особу. Після реєстрації SIM-карти, Ви можете вибрати один із двох процесів перевірки особи:
 • «Відео-ідент»: онлайн-перевірка особи
  Ви будете перенаправлені до Вашого персонального відеоасистента, який ідентифікує Вас за допомогою
  відеодзвінка.
  Будь ласка, підготуйте документ, що посвідчує особу.
  Вимоги: ПК з веб-камерою, смартфон або планшет.
 • «Пост-ідент»: перевірка особи в поштовому відділенню
  На електронну пошту Вам буде надіслано купон «Пост-ідент». Будь ласка, роздрукуйте цей купон і візьміть
  його з собою разом із посвідченням особи у найближче поштове відділення.
  Вітаємо, тепер Ви можете користуватися Вашою SIM-КАРТОЮ!

Поповнення рахунку
1   Автоматичне поповнення рахунку за допомогою прямого дебету

 • Зареєструйтеся в SEPA безпосередньо в магазині, за допомогою додатка «Mein ooo2» або через 
   «Mein ooo2» на сайті www.o2.de
 • Виберіть свій улюблений варіант поповнення рахунку

2   У банкоматах або на пошті
 • Банкомат: Дотримуйтеся інструкцій на екрані
 • Поштова відділення: Повідомте співробітнику пошти номер Вашого мобільного телефону для поповнення балансу

3   За допомогою карти поповнення рахунку ooo2 Prepaid
 • Карту поповнення рахунку ooo2 можна придбати в касах супермаркетів і магазинів побутової хімії і косметики
 • Введіть  номер поповнення,  у свій мобільний телефон

4   Банківським переказом
 • Відправте безкоштовне текстове повідомлення з будь-яким змістом на номер 56656
 • ooo2 надішле Вам текстове повідомлення з банківськими реквізитами й ідентифікаційним номером для 
  Вашого переказу

5   Використання додатка «Mein ooo2»
 • Безкоштовно завантажте додаток «Mein ooo2» з Google Play або App Store
 • Виберіть розділ «Aufladen»
 • Виберіть спосіб оплати

Перевірка Вашого балансу
• Скористайтеся додатком «Mein ooo2»
• Використайте комбінацію клавіш на клавіатурі  – Ваш баланс з'явиться на дисплеї

• Використайте голосове меню  виберіть пункт меню 2


