
So funktioniert‘s:

• Aktiviere den Standort Deines Smartphones  
(GPS)

• QR Code einscannen

•           anklicken

• alternativ: Stadt oder Postleitzahl Deines Standortes eingeben 
(Bsp: Berlin oder 10557)

• Shop in Deiner Nähe auswählen und auf „Details anzeigen“ gehen

• auf „Wegbeschreibung“ klicken und Google Maps folgen

WILLKOMMEN IN DEUTSCHLAND
Damit Du mit Deinen Liebsten immer und überall vernetzt bleibst, schenken wir Dir  

eine kostenlose Prepaid CallYa SIM- und Daten-Karte, mit der Du sofort kostenlos
telefonieren und das Internet nutzen kannst. Und das ist alles drin:

 
• Unbegrenztes Datenvolumen in Deutschland 

• Unbegrenzt in Deutschland telefonieren 

• Unbegrenzt aus Deutschland in die Ukraine oder zu ukrainischen 
 Rufnummern telefonieren und SMS schicken

Diese Vorteile hast Du zunächst bis zum 30.06.2022 kostenfrei. Über eine mögliche Verlängerung
informieren wir Dich rechtzeitig. Danach kannst Du die SIM-Karte weiter nutzen und musst sie nur 
aufladen. Sobald Du eine deutsche Adresse hast und angekommen bist, solltest Du die SIM-Karte  

registrieren lassen, um sie weiter nutzen zu können.
 

Deine Karte kannst Du im nächsten Vodafone Shop abholen.

#EveryoneConnected

Du willst in die Heimat telefonieren? Dann wähl die Ländervorwahl 00380 und lass  
dafür die erste 0 der Städte- Vorwahl oder Mobilfunk-Nummer weg.

Hier gibt‘s die kostenlose SIM- und Datenkarte
Du suchst einen Vodafone Shop in Deiner Nähe?  

Hier geht’s zum Shopfinder: shops.vodafone.de/ukraine

Die SIM-Karte ist ausschließlich zur Herausgabe an und zur Nutzung durch ukrainische Flüchtlinge im Zuge der Flüchtlingshilfe bestimmt. Eine Übertragung an Dritte ist verboten. Die Nutzung der SIM-Karte muss einem  
gewöhnlichen Umfang entsprechen. Vodafone behält sich vor, die SIM-Karte bei Missbrauch unverzüglich zu deaktivieren.



Ось як це працює:

• Активуй місце знаходження Твого смартфону  
(GPS)

• відскануй QR код

•           натисни

• альтернативно: введи назву або індекс міста, де Ти знаходишся 
(Наприклад: Berlin або 10557)

• Вибери найближчий до Тебе магазин і перейди на „Details anzeigen“ (Показати деталі)

• натисни на „Wegbeschreibung“ (Напрямок) і слідуй згідно карти Google Maps

ВІТАЄМО ВАС В НІМЕЧЧИНІ
 Для того, щоб Ти завжди і всюди була/був на зв‘язку зі своїми рідними людьми, ми Тобі  

сьогодні даруємо безкоштовну передплачену CallYa SIM-карту, за допомогою якої Ти можеш 
одразу безкоштовно телефонувати та користуватись інтернетом. Ось що вона в себе включає:

 
• Необмежений об‘єм даних в Німеччині 

• Необмежені дзвінки в межах Німеччини  

• Необмежені дзвінки та SMS з Німеччини  
в Україну та на українські номери

Цими перевагами Ти можеш користуватися безкоштовно до 31.06.2022. Ми завчасно попередимо Тебе 
про можливе продовження цього терміну. В подальшому Ти можеш користуватися SIM-картою, ї ї 

потрібно буде лише поповнити. Як тільки ти прибудеш і матимеш німецьку адресу, Тобі потрібно буде 
зареєструвати SIM-карту, щоб мати можливість користуватися нею надалі.

 
Твою SIM-карту Ти можеш забрати в найближчому магазині Водафону.

#EveryoneConnected

Ти хочеш подзвонити на Батьківщину? Тоді набирай код країни 00380 Першу цифру 0 у  
коді міста чи мобільного оператора набирати вже не потрібно

ТУТ БЕЗКОШТОВНА SIM-КАРТА З ДОСТУПОМ ДО ІНТЕРНЕТУ
Шукаєш найближчий магазин Водафону? Тут список магазинів:

shops.vodafone.de/ukraine

SIM-карта передбачена виключно для видачі і користування біженцями з України в рамках допомоги біженцям. Передача третім особам заборонена. Користування SIM-картою повинно відповідати звичайному обсягу. 
Водафон залишає за собою право негайно активувати SIM-карту у разі зловживання нею.


