Країна на зв’язку!
Корисні послуги та бонуси
За кордоном

В Україні

• 5 ГБ в 30 країнах до 30.04.2022
без додаткової плати*
• Віртуальний номер BiP – мобільний номер без
фізичної SIM-карти для дзвінків звідусіль, де є
підключення до інтернету
Переваги месенджера BiP за кордоном:
- 100 МБ (майже 250 хв розмов)** на 30 днів для
дзвінків з послугою «Безкоштовний BiP у роумінгу».
- Вхідні та вихідні дзвінки з месенджера BiP без плати
за роумінг за наявності інтернет-з’єднання

• Національний роумінг – автоматичне підключення
до мережі іншого оператора у разі відсутності
мережі lifecell.
• 60 хв на всі номери по Україні на один день, якщо
закінчились хвилини або на рахунку нуль1
• 2 ГБ на день для користування месенджерами:
Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Signal1
• 10 000 хв на всі напрямки по Україні, 10 000 ГБ
та 10 000 SMS для медичних працівників і військових,
діють до 31.05.2022

Будьте на зв’язку
Якщо немає можливості купити SIM-карту:
• eSIM – цифрова SIM-карта для пристроїв, що підтримують технологію eSIM. Ви можете додати до 5 номерів
на один пристрій, не займаючи слоти в телефоні.
Якщо недостатньо коштів для дзвінка:
• BiP SOS-пакет: 100 хв на всі номери по Україні з месенджера BiP.
Послуги за які плата тимчасово скасована:
• Додаткові гроші: від 20 до 350 грн на рахунок. Підключити: *117*1#
• Заплати за мій дзвінок: телефонуйте будь-якому абоненту lifecell за його рахунок.
Просто наберіть номер у форматі **380XXXXXXXXX.
• Переказ балансу: Щоб попросити переказати вам кошти, надішліть безкоштовну SMS на номер 123
з текстом SOS[пробіл]380X3XXXXXXX, де 380X3XXXXXXX — номер телефону особи, що переказує.
Щоб поповнити чийсь рахунок, наберіть *111*380ХХХХХХХХХ*ХХХ# , де 380XХXXXXXXX номер абонента,
ХХХ – сума переказу

УПРАВЛІННЯ НОМЕРОМ
• У мобільному застосунку «Мій lifecell»
• 5433 (безкоштовно з lifecell) – голосове
меню самообслуговування
• *111# - перевірка рахунку
• *121# - перевірка залишку хвилин, ГБ, SMS
• *123# - замовлення додаткових послуг
• *112# - керування підключеними послугами
• *108# - перевірка залишку хвилин, ГБ
або замовлення додаткових послуг у роумінгу

СЛІДКУЙТЕ ЗА НОВИНАМИ

Дізнавайтеся про останні події
та стежте за успіхами нашої армії
завдяки інформаційному марафону
24/7 на Єдиному радіо! Без плати
за інтернет-трафік. Завантажити
на radioplayer.ua

ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ

• oplata.lifecell.ua
(без плати за інтернет-трафік)
• у мобільному застосунку
«Мій lifecell»
• за номером 4012, 5433
(безкоштовно з lifecell)

СЛУЖБА ПІДТРИМКИ LIFECELL
В Україні: 5433 (з мобільного lifecell),
0 800 20 5433 (зі стаціонарного
телефона) або чат на сайті lifecell.ua
За кордоном: +380635433111
(ми перетелефонуємо)

Додаткові можливості
для спілкування від
lifecell – vilni.lifecell.ua

БУДЬТЕ В БЕЗПЕЦІ
КОРИСТУЙТЕСЯ МОБІЛЬНИМ
ЗАСТОСУНКОМ «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»
БЕЗ ПЛАТИ ЗА ІНТЕРНЕТ-ТРАФІК!

*Перелік країн можу бути змінено. Актуальний перелік та деталі на vilni.lifecell.ua
**100 МБ дорівнює приблизно 250 хвилинам розмов з розрахунку споживання Інтернет-трафіку під час здійснення голосового дзвінка на швидкості 400 Кбайт/хв, при відео-дзвінках – 5 МБ/хв.
1
Автоматично нараховується щоденно до припинення воєнного стану в Україні.
Детальні умови послуг lifecell.ua

