
Ви отримали сім карту  
з пакетом Prima Data

Сім карта готова для використання

З цієї хвилини можете користуватись своєю новою сім карткою. Вставте її в мобільний телефон, введіть ПІН  
код – 0000 (чотири нулі) і здійсніть перший дзвінок на номер 444 для активації картки. Коли почуєте відповідь 
натисніть на телефоні 2 (для англійської мови) і потім знову натисніть 2. Після цього виз можете здійснювати і 
приймати дзвінки, відправляти смс/ммс та підключатись до мобільного інтернету. Для використання мобільного 
інтернету потрібно мати правильні налаштування. Їх ви можете перевірити в телефоні в секції Мобільний інтернет. 
APN повинен мати назву «інтернет». 

За бажання можете поповнювати рахунок додатково і купувати додатковий інтернет. Так само, якщо хочете, 
можете користуватись нею лише до того часу поки не використаєте весь інтернет який отримали безкоштовно 
і не витратите ті гроші які були на рахунку. І після того як гроші на рахунку закінчаться ви ще рік після активації 
картки можете приймати дзвінки та смс/ммс.
Якщо ви хочете перевірити скільки у вас лишилось грошей на рахунку, для цього треба відправити смс з текстом 
STAV на номер 445. 

Сім карта є зареєстрована на ваше ім’я. Через це не передавайте її іншим особам, якщо вирішите більше не 
користуватись. Просто розріжте сім карту в такому випадку.

В пакет Рrima Data входять: 
  2 євро на рахунку на дзвінки, СМС/ММС, мобільний інтернет (за який ви не платите нічого) з строком  
  дії 12 місяців
  10 Гігабайт мобільного інтернету в Словаччині, ЄС та країнах Зони 1 з строком дії 30 днів
  60 хвилин безкоштовних дзвінків в Україну, які діятимусть 12 місяців
  Однакова ціна на дзвінки на всі стаціонарні та мобільні мережі в Словаччині, ЄС та країнах  
  Зони 1 = 0,10 євро/хвилину
  Однакова ціна на відправку смс на всі мобільні мережі в Словаччині, ЄС та країнах Зони 1
  необмежені дзвінки на один номер в мережі Orange безкоштовно на півроку
  безкоштовну послугу CLIP – зображення тел.номеру того хто телефонує
  можливість активації додаткових пакетів послуг (дзвінків, sms, інтернету)
Контакт з близькими в Україні

на даний момент в нашій мережі встановлено, що від 6.4.2022 у вас буде 60 хвилин безкоштовних розмов 
при дзвінках в Україну. Після вичерпання 50 хвилин з цього пакету ми будемо інформувати вас смс.

Від 6.4.2022 до скасування ви будете мати змогу після вичерпання безкоштовних хвилин телефонувати до України 
за такими цінами*:
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Дзвінок на мобільний телефон в Україні 0,25 євро/хвилина
Дзвінок на стаціонарний телефон в Україні 0,25 євро/хвилина
СМС до України 0,1406 євро/СМС

* Пропозиція має тимчасовий характер та компанія Orange Slovensko залишає за собою право скасувати цю пропозицію в односторонньому 
порядку в той день, коли компанія буде вважати це доцільним.



Більше інформації на 
www.orange.sk/ukrajina

В наших магазинах Ви можете купити і деякі додаткові послуги:

Дзвінки:

  одноразово: Пакет Необмежені дзвінки на день та пакет Необмежені дзвінки на тиждень
  одноразово з функціональністю на 30 днів: Необмежені дзвінки на 1 тел.номер в мережі OSK
  одноразово або з автоматичним продовженням кожних 30 днів: Пакет 100 хвилин

Повідомлення:

  одноразово або з автоматичним подовженням кожні 30 днів: 
   Пакет 100 повідомлень 
   Пакет Необмежені повідомлення

Мобільний інтернет:

  одноразово: Пакет Необмежений інтернет на день та Пакет 1 Гігабайт на тиждень 
  одноразово, багаторазово(підряд) або з автоматичним оновленням після вичерпання інтернету зі  
  строком дії пакету 30 днів:
   Пакет Prima Dáta на 200 Мегабайт інтернету,
   Пакет Prima Dáta на 1 Гігабайт інтернету,
   Пакет Prima Dáta на 2 Гігабайти інтернету,
   Пакет Prima Dáta на 10 Гігабайт інтернету.

Бажаємо Вам приємного користування сім карткою Prima. 

З допомогою СМС можете активувати наступні пакети

Назва пакету Опис Ціна

200 Мегабайт Пакет можна купити відправивши смс „200A“ на номер 445                                          
Діє пакет 30 днів. 1 євро

1 Гігабайт Пакет можна купити відправивши смс „1GB A“ на номер 445 
Діє пакет 30 днів. 4 євро

2 Гігабайти Пакет можна купити відправивши смс „2GB A“ на номер 445 
Діє пакет 30 днів. 6 євро

10 Гігабайт Пакет можна купити відправивши смс „10 GB A“ на номер 445
Діє пакет 30 днів 10 євро

Необмежений інтернет на 
день

Після витрати 5 Гігабайт ви будете користуватись інтернетом  
з швидкістю 3Мбіт/сек. Пакет можна купити відправивши смс 
„DEN5GB A“ на номер 445 

2 євро

1 Гігабайт інтернету на 
Тиждень Пакет можна купити відправивши смс „TYZ1GB A“ на номер 445 2 євро
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Якщо хочете використати карту більше

У випадку якщо Вам не вистачить тих послуг які Ви отримали безкоштовно, Ви можете додатково поповнювати 
рахунок та купувати додаткові пакети послуг. Рахунок Ви можете поповнити прямо в магазині де отримали  
сім картку, також Ви можете купити картку поповнення рахунку на заправках з назвами – OMV, JET, Slovnaft 
та Benzinol. Картки поповнення можна також купити в магазинах по всій Словаччині. Шукайте в магазинах 
позначку Prima. 


