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ОБНИЖЕНІ СТАВКИ ЗА ГОЛОСОВІ
ДЗВІНКИ 0,29GR/MIN.
ПРОМОЦІЯ ВАЖНА ДО 10.03.2022

ОБСЛУГОВУВАННЯ

1

СТАРТОВИЙ
ДЕ КУПИТИ
ПАКЕТ?
У стаціонарних пунктах, наприклад, на заправних станціях, в
магазинах «Żabka», в кіосках «Ruch». Список магазинів
доступний за адресою www.njumobile.pl/oferta/10-gb-na-start
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РЕЄСТРАЦІЯ

НОМЕРА!

У Польщі реєстрація номерів на карту обов'язкова. Ви можете
зробити це в будь-якому магазині, де є стартові пакети «NJU»
або в салонах «Orange». Вам потрібен тільки паспорт або карта
постійного проживання.
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И РАХУНОК

ПОПОВНИТ

кодом - поповнити рахунок можна у кіоску, в
магазинах, на заправних станціях або в салонах «Orange».
Введіть на своєму телефоні *128*14-значний код #
і натисніть зелену трубку
приклад: *128*12345434543212#
онлайн - на сторінці поповнення - njumobile.pl
Доступні поповнення від 5 PLN до 200 PLN
кошти поповнення діють безстроково.
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ПЕРЕВІРТЕ,
СКІЛЬКИ У В
АС
КОШТІВ НА
РАХУНКУ

Введіть на телефоні код *127*1# і натисніть зелену трубку

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ

ПРОПОЗИЦІЯ

ЧИМ ДОВШ
Е ВИ ПЕРЕБ
УВАЄТЕ В
"NJU", ТИМ Б
ІЛЬШЕ У ВА
С ГБ

ПАКЕТ
СТАРТОВИЙ
Л
«NJU» ЗА 4 З
На старт Ви отримуєте 10 ГБ на 15 днів, а
універсальна SIM-карта «NJU» підійде для
будь-якого пристрою.

ІЯ
ПРОПОЗИЦ
НЬ
Е
Ж
БЕЗ ОБМЕ

В МІСЯЦЬ
29 зл

В ДЕНЬ
1,20 зл

мобільні й стаціонарні
дзвінки в Польщі без
обмежень

2 X ГБ

2,5 X ГБ

3 X ГБ

ЧЕРЕЗ ПІВРОКУ

ЧЕРЕЗ ПІВРОКУ

ПІСЛЯ 2-Х РОКІВ

Ви активуєте послугу за допомогою SMS-повідомлення з
текстом START відправленого на безкоштовний номер 80510
*Послуга не збільшує кількість ГБ в рамках пакету 9 ГБ за 9 зл.

АХУНКУ ТЕРМІН ДІЇ Р
ВО
БЕЗСТРОКО

SMS/MMS
повідомлення в
Польщі без обмежень
інтернет-пакет в
Польщі

10 ГБ

250 МБ в день

чим довше,
тим краще

від 10 ГБ до 30 ГБ
разом зі стажем

від 250 МБ до 750 МБ
в день разом
зі стажем

плата за
підключення послуг

0 зл

6 зл

У стартовий пакет уже включено активну щомісячну пропозицію за
29 PLN. Ви платите стільки, скільки використовуєте,
але не більше 29 PLN. Якщо Ви хочете змінити поточну пропозицію на
щоденну пропозицію за 1,20 зл, то:
відключіть поточну пропозицію,
відправивши безкоштовне
SMS-повідомлення 80224
з текстом STOP

включіть нову пропозицію за 1,20
зл, відправивши безкоштовне
SMS-повідомлення на номер
80225 з текстом START

Після першого поповнення Ваш рахунок і накопичені на
ньому злоті будуть діяти протягом необмеженого часу. Ви
можете зберегти свій номер навіть без поповнення рахунку.
Якщо протягом 6 місяців ви жодного разу не поповнили свій
рахунок, Вам доведеться відповісти на безкоштовне
SMS-повідомлення про обслуговування. Відповідь
продовжить термін дії вашого номера ще на 3 місяці.

ІНТЕРНЕТ-ПАКЕТ
ПАКЕТ 9 ГБ

ЗА 9 ЗЛ

Вам потрібно більше інтернету в Польщі і в роумінгу в
ЄС? Купуйте інтернет-пакет. ГБ з пакета
використовуються в першу чергу і дійсні протягом 31 дня.
Надішліть SMS-повідомлення з текстом AKT на
безкоштовний номер 80355

