
Активуй безкоштовний стартер:
Зареєструй стартер Heyah на карту або T-Mobile на карту. Все, що Тобі потрібно, це: 
паспорт, карта постійного проживання або будь-який інший документ із фотографією.

Потім встав картку в пристрій і активуй його, зателефонувавши 
на будь-який номер у Польщі, наприклад, *2222 (для Heyah)
або *9602 (для T-Mobile) або підключившись 
до Інтернету в телефоні. Ми підтвердимо активацію 
SIM-карти за допомогою СMС.

Отримай безкоштовний стартовий пакет у розмірі 5 зл на старт 
Heyah або T-Mobile у магазинах T-Mobile, у волонтера чи хостесси

На старт отримуєш безкоштовно:
  5 зл за будь-які послуги

  Безлімітні дзвінки та СMС з Польщі в Україну (активне до 31.05.2022 р.)
 Щоб зателефонувати в Україну, введи: +380, а потім номер телефону в Україні.

  100 днів важності акаунту, з моменту активації СIM-карти
 Ти можеш будь-коли поповнити рахунок, щоб продовжити термін його дії.

  10 ГБ, 100 хвилин і 100 СMС-повідомлень до  використання в країні протягом 30 днів
 «Пакет допомоги» буде активовано автоматично, його активація буде підтверджена СMС.

Послуга «Необмежені дзвінки та СMС з Польщі в Україну» з безкоштовними дзвінками на мобільні та міські номери з Польщі в Україну, та необмежені СMС на мобільні номери з Польщі 
в Україну, які діють до 31.05.2022 р. Є активовані безкоштовно для Користувачів T-Mobile на карту і Heyah на карту. Безкоштовне продовження терміну дії облікового запису на 100 днів 
та активація послуги «Пакет допомоги – Допомога для України» з 10 Гб, 100 хвилинами та 100 СMС-повідомленнями, які будуть використані протягом 30 днів у Польщі та в Зоні роумінгу 
1A, поширюється на вибрані стартери на карту, послуга є одноразова. Активація послуги «Пакет допомоги – допомога Україні» доступна до 31.05.2022 р. Бонус у вигляді поповнення 5 зл 
є одноразовий і безкоштовний. Деталі в правилах на www.heyah.pl/ukraina та www.t-mobile.pl/c/pakiety-dla-ukrainy

У додатку  Moja Heyah Mój T-Mobile

На WWW doladuj.heyah.pl doladowania.t-mobile.pl

Купоном *111*14-цифровий код з купону#

Moja
Heyah

Баланс *108# *101#

Статус: *380*2*1#

Активація: *380*2*2#
*150*160#

Будь з нами на зв’язку

Перевір як поповнити рахунок?

Дізнайся про швидкі коди

*100#Твій номер телефону

Пакет допомогли 
активація кодом стосується 
інших стартерів

Пізнай можливості додатку

· Поповнення рахунку

· Стан рахунку 

· Активація послуг 

· Твій номер телефону
Mój

T-Mobile

Дай свою маркетингову 
згоду і отримай 
БОНУС 5 зл, після 
першого поповнення

НА КАРТУ



1200 ГБ 
протягом 365 днів

12×100 ГБ
активуй у додатку
Mój T-Mobile

500 ГБ на 30 днів

активуй у додатку
Moja Heyah

Інтернет 
в Польщі

Наведені Інтернет-пакети є результатом поєднання пропозицій «Без обмежень», «Гб після поповнення» та «Рік Інтернету безкоштовно» для 
користувачів T-Mobile на карту у тарифі GO! а також «Необмежені дзвінки, СMС, MMС, 20 ГБ та хвилини в Україну за 35 злотих», «Гігабайти 
від Heyah» та «500 ГБ для початку» для користувачів Heyah. «Video та Комунікатори без обмеження даних» означає, що відтворення 
контенту в країні в рамках застосування окремих сервісів не зменшує пакету даних. Кількість послуг може бути змінена. У сервісі «Supernet 
Video DVD» максимальна швидкість передачі даних становить 1,5 Мб/с; якість – 480p. Досягнення цих параметрів залежить від виконання 
певних техніко-технологічних умов. Деталі у відповідних умовах акційних пропозицій на www.heyah.pl та www.t-mobile.pl

35 ГБ після поповнення 
за 35–39 зл

15 ГБ після поповнення 
за 30–38 зл

+

15 ГБ20 ГБ

Розмови, СМС, ММС
до усіх операторів в Польщі

Без лімітуБез ліміту

Розмови 
з Польщі в Україну

1000 хв до Vodafone
2000 хв до Vodafone

+
200 хв до Kyivstar

Активація У додатку Mój T-Mobile
або кодом *500*1*4#

У додатку Moja Heyah
або кодом *150*174*2#

Статус У додатку Mój T-Mobile
або кодом *500*2#

У додатку Moja Heyah
або кодом *150*174*1#

+

35 зл
що 30 днів

35 зл
що 30 днів

Supernet Video DVD–Video
без ліміту даних

Комунікатори 
без ліміту даних

Viber, WhatsApp, Messenger

+

+

Залишся з нами на довше, та перевір, що отримаєш, 
активуючи платний пакет


