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Vodafone дарує 
знижку 50% на 
роумінг в Європі
Із запровадженням безвізового 
режиму, безумовно, стало набагато 
зручніше мандрувати, а з новими 
цінами на роумінг від Vodafone – 
приємніше ділитися враженнями. 
Оператор дарує клієнтам знижку 
50% на спілкування за кордоном. 
Пропозиція діє для всіх абонентів 
тарифів Vodafone Red S, M, L, XL. 

Нагадаємо, що спеціальним тарифом 
абоненти можуть скористатися 
до 11 липня. Для цього потрібно 
користуватися своєю українською 
SIM-карткою з активованою послугою 
«Роумінг, як вдома». У цей період 
для клієнтів Vodafone вартість розмов, 
повідомлень та інтернету буде удвічі 
меншою. Залежно від тарифу знижка 
може сягнути 250 грн.

Спеціальні умови 
активуються 
автоматично, достатньо 
підключити послугу 
«Роумінг, як вдома»  
за допомогою додатка 
«Мій Vodafone» або 
USSD-команди *600#  
у день початку подорожі 
Європою.

Абоненти Vodafone Україна  
можуть користуватися послугою  
в 16 найпопулярніших роумінгових 
країнах Європи – Польщі, Італії, 
Німеччині, Чехії, Іспанії, Франції, 
Португалії, Угорщині, Ірландії, 
Великій Британії, Греції, Нідерландах, 
Мальті, Албанії, Румунії та Туреччині.

http://vodafone.ua
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Як поїдемо – на велику чи на таксі? 
Не важливо, головне, що за бонуси 
Vodafone Bonus 

Новини Vodafone

Якщо Ви любите велоспорт –  
ця новина для Вас.  
Якщо не любите – теж для Вас!  
Нові подарунки програми лояльності 
Vodafone Bonus підійдуть кожному.

Для любителів велоспорту у 
Vodafone Bonus з'явився подарунок 
від першого українського сервісу 
прокату, покупки і ремонту 
велосипедів veliki.ua – знижка 10% 
на будь-які покупки та сервіси:

• через інтернет сайт  
www.shop.veliki.ua;

• в наземних магазинах veliki.ua;
• в точках прокату велосипедів,  

лиж, сноубордів, кемпінгу;
• в точках ремонту та 

обслуговування велосипедів,  
лиж, сноубордів;

• в вело школі;
• в школі вело механіків.

Якщо до велоспорту Ви ставитеся спокійно, ну або, просто, Вам потрібно 
швидко дістатися з точки А в точку Б, для Вас у Vodafone Bonus є подарунок 
від online сервісу таксі Uklon – 30 грн на будь-яку поїздку в Києві, Одесі,  
Львові чи Дніпрі.

10% знижки від veliki.ua 
за 300 бонусів – *777*2*526# ) 
30 грн знижки від UKLON таксі 

за 300 бонусів – *777*2*527# )

Бонуси будуть списані з Вашого 
бонусного рахунку протягом доби, 
а промокод на знижку Ви отримаєте 
протягом наступного дня в SMS.

Дані подарунки діють тільки для 
абонентів Vodafone Україна 
Передоплата. Промокодом від 
Uklon можуть скористатися тільки 
нові користувачі сервісу Uklon  
(які раніше не замовляли машину 
через Uklon і не реєстрували свій 
номер телефону в сервісі Uklon).

Щоб отримати подарунки, обміняйте 
бонуси на промокодом партнерів, 
набравши відповідні ussd коди:

Докладніше 
про Vodafone Bonus

http://vodafone.ua
http://www.shop.veliki.ua
http://bonus.vodafone.ua
http://bonus.vodafone.ua
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Гарячі новини

Vodafone Україна –  
партнер святкування  
Дня народження королеви
Vodafone Україна став партнером 
святкування Дня народження 
королеви, яке щороку організовує 
Британське Посольство в Україні. 
З цієї нагоди було влаштовано 
урочистий прийом за участю 
представників органів державної 
влади, бізнесу, співробітників 
дипломатичних представництв тощо.

Топ-менеджери Vodafone Group, 
які відвідали Україну з робочим 
візитом, також взяли участь 
у святкуванні й обговорили з 
послом Великої Британії подальші 
плани присутності Vodafone на 
українському ринку.

http://vodafone.ua


Гарячі новини

Відвідайте vodafone.ua 5

«Сьогодні наш пріоритет – продовжувати 
розвивати план присутності на 
українському телекомунікаційному ринку 
і зміцнювати фундамент, який ми заклали. 
Ми отримали дуже позитивну реакцію  
на нашу розширену присутність на ринку  
і маємо намір і в подальшому працювати  
з українською командою, створювати нові, 
більш якісні послуги і продукти  
для українських абонентів».

За словами генерального 
директора Vodafone Україна Ольги 
Устинової, «Vodafone означив дуже 
високу планку, на яку сьогодні 
змушений рівнятись український 
телекомунікаційний ринок.  
Це стосується абсолютно всіх 
аспектів – від надійності мережі до 
якості сервісу та висококонкурентних 
продуктів: доступний роумінг, новітні 
сервіси на базі 3G, наприклад, 
Vodafone TV. Ми підтримуємо реноме 
інноваційного лідера, запускаючи 
нові цифрові сервіси, такі як перший 
універсальний мобільний гаманець 
Vodafone Pay».

Зокрема директор з партнерських ринків 
Vodafone Яцек Пассія зазначив: 

http://vodafone.ua
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Vodafone перетворює 
смартфони українців на гаманці

Здійснювати платежі телефоном – це вже 
реальність і в Україні. Нещодавно запрацював 
платіжний сервіс Vodafone Pay, за допомогою 
якого можна оплачувати різні сервіси і 
переказувати гроші. А це й комунальні платежі, 
і послуги зв’язку, і розрахунки в інтернет-
магазинах – загалом понад 400 напрямків.

Початок роботи

Для користування Vodafone Pay треба 
завантажити однойменний додаток:  
для iPhone чи iPad або Android-пристроїв. 
При першому налаштуванні програма 
Vodafone Pay пропонує погодитися з умовами 
використання, авторизуватися за номером 
телефону і задати PIN-код для входу.  
Якщо в смартфоні є сканер відбитків,  
то при наступних авторизаціях можна 
використовувати його натомість PIN-коду.

http://vodafone.ua
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Далі відкривається основний екран програми, 
де можна ознайомитися з можливостями 
гаманця. У кутках екрану містяться два 
додаткових меню, які можна викликати 
свайпами справа і зліва. 

Щоб скористатися Vodafone Pay, необхідно 
також підключити до системи платіжну картку 
через пункт «Мої картки» – ввести ї ї номер, 
термін дії та CVV-код. У відповідь Vodafone Pay 
надішле SMS-код, який потрібно зазначити  
в додатку. 

Оплата послуг
Розділ «Послуги» містить сервіси, які можна 
оплачувати через Vodafone Pay. Зайшовши 
до цього розділу і вказавши потрібний 
сервіс, можна здійснити транзакцію. Для 
оплати переважно достатньо надати платіжні 
реквізити і вказати суму. Варто зазначити, що 
запроваджено комісію за послуги мобільного 
гаманця, яка відображається у загальному чеку, 
хоча деякі послуги провадяться без комісії. 

Новини Vodafone

Користуватися Vodafone Pay можуть клієнти будь-яких 
українських операторів і банків. Проте деякі функції доступні 
лише клієнтам Vodafone, а саме: поповнення мобільного 
рахунку без комісії та переказ із мобільного рахунку.

Оплата в один клік
Високий рівень безпеки й надійності Vodafone 
Pay забезпечує подвійна верифікація – через 
PIN-код або відбиток пальця, а також унікальне 
слово-пароль. Інформація про платіжні картки 
зберігатиметься на платформі, за безпеку якої 
відповідає Mastercard.

Під час авторизації в додатку система 
автоматично ідентифікує гаманець користувача 
у системі Masterpass за введеним номером 
мобільного. Якщо такого немає – його можна 
створити у Vodafone Pay, для чого достатньо 
додати дані платіжних карток будь-яких банків  
і платіжних систем у програмі.

http://vodafone.ua
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Новини Vodafone

Міста і села продовжують 
отримувати якісний 3G
Приємно констатувати, що 3G 
мережа Vodafone запрацювала  
у Лисичанську Луганської області, 
а кілька днів потому – у Покровську 
Донецької області. Цієї весни 
доступ до швидкісного мобільного 
інтернету отримали також жителі 

Краматорська, Слов'янська, 
Маріуполя і його околиць, 
Сєвєродонецька та Рубіжного.
Загалом цього року більше  
1 мільйона жителів східних  
областей України отримали доступ 
до 3G зв'язку Vodafone Україна. 

Нове 3G покриття в курортних  
селищах на півдні, 

півмільйона жителів західних областей 
отримали доступ до 3G,

до 3G підключені десятки міст та сіл 
центальної України.

ПОНАД 1 МЛН 
ЖИТЕЛІВ СХІДНОГО 

РЕГІОНУ НАШОЇ 
КРАЇНИ ОТРИМАЛИ 

ДОСТУП ДО 3G  
ВІД VODAFONE

Детальну карту покриття 3G  Vodafone Україна   дивіться  тут

http://vodafone.ua
https://www.vodafone.ua/uk/privatnim-kliyentam/3g-internet
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Українські вчені запропонували 
екологічні інновації для 
агросектору на Tech Today Hub

Населення світу, за прогнозами ООН, до 
2050 року зросте до 10 мільярдів. І щоб 
забезпечити його потреби у продовольстві, 
необхідно збільшити виробництво продуктів 
на 70%, що досить складно, адже площа 
родючих земель на планеті не збільшується. 
Тому приріст врожаїв фермерів часто-густо 
відбувається за допомогою «хімії» і, як 
наслідок, ми споживаємо сільгосппродукцію, 
що нерідко містить антибіотики, гормони, 
пестициди, фунгіциди, гербіциди та багато 
інших шкідливих хімічних речовин. 

На думку українських вчених, підвищувати 
родючість можна без нанесення шкоди довкіллю 
та здоров’ю людей. На онлайн майданчику 
Tech Today Hub можна детально ознайомитися  
з деякими вітчизняними розробками.

НОВІ ВІТЧИЗНЯНІ 
РІШЕННЯ МОЖУТЬ 

ПІДВИЩИТИ 
ВРОЖАЇ, НЕ 

ВПЛИВАЮЧИ НА  
ДОВКІЛЛЯ ТА СТАН 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ

http://vodafone.ua
https://techtoday.in.ua/techtoday-hub/ukrayinski-vcheni-pokazali-innovatsiyni-rishennya-dlya-agropromislovosti-na-tech-today-hub-75609.html
https://techtoday.in.ua/techtoday-hub/ukrayinski-vcheni-pokazali-innovatsiyni-rishennya-dlya-agropromislovosti-na-tech-today-hub-75609.html
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Експрес-діагностика рослин – система «Флоратест» 
для майже миттєвого визначення стану рослини.  
Для користувача вона виглядає як гаджет, дещо  
більший за звичайний дзеркальний фотоапарат.

Бездротові мережі для моніторингу  
рослин – мініатюрні бездротові датчики,  
що прикріплюються до рослин і дистанційно 
передають фермеру інформацію про їх стан.

Бактерії для рослин – препарат «Азогран» 
допомагає аграріям знизити кількість шкідливих 
мікроорганізмів у ґрунті та отримувати більший 
урожай. Він покращує врожайність у середньому 
на 18-37%. Наприклад, якщо додати його в ґрунт,  
троянди краще ростуть на 26-47%, ячмінь –  
на 16-18%, пшениця озима дає на 20% більше  
врожаю, помідори – на 37%.

Віруси, які збережуть свіжість продуктів –  
однією з причин, чому продукти псуються, є бакте-
рії. Боротися з ними пропонується біотехнологією 
на основі бактеріофагів. Це віруси, які знищують 
певний штам бактерій. При цьому, на відміну від 
хімічних речовин, вони не діють на інші види бакте-
рій. Бактеріофаги працюють настільки вибірково, 
що подібні препарати потрібно виготовляти бук-
вально на місці.

Мікроелементи на нанотехнологіях –  
препарати, які забезпечать рослини  
21 мікроелементом.  
Вони виготовляються в хелатованій формі,  
тобто мікроелементи з’єднані з органічними 
молекулами. Так рослини можуть засвоїти  
краще й дати на 5-15% більше врожаю.

Tech Today Hub є національним майданчиком, 
на якому презентуються про розробки 
українських вчених; українські технології та 
проекти для практичного впровадження, які 
допоможуть Україні здійснити технологічний 
прорив. Tech Today Hub працює за підтримки 
Національної академії наук України, Комітету 
ВР з питань освіти та науки, Міністерства 
інфраструктури, Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства економічного розвитку  
і торгівлі, NDI Foundation та Vodafone Україна.

http://vodafone.ua
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Як на смартфоні додати власні 
жести управління

Можна значно швидше працювати на Android, 
якщо створити жестові ярлики для частих дій. 
Сама ж мобільна ОС не пропонує відповідних 
інструментів для такої розробки, та жести 
управління можна додати за допомогою 
стороннього додатка.

Для цього знадобиться додаток All in One 
Gestures. Після його інсталяції необхідно  
в налаштуваннях телефона в розділі 
«Доступність» надати цій програмі дозвіл 
на роботу, а потім у самій утиліті активувати 
перемикач додаткових дій.

На вкладці Swipe можна створити жести, які 
починаються від будь-якого краю екрана – 
згори, зліва, справа чи знизу. Також можна 
використовувати кути.

Наприклад, потрібно отримати швидкий доступ  
до нещодавніх програм свайпом вліво. Оберіть 
в All in One Gestures відповідну опцію, щоб 
з’явилося меню. У ньому вкажіть, яку дію має 
виконувати даний жест – відкривати список 
нещодавніх програм. Після цього на дисплеї зліва 
з’явиться смужка сірого кольору. Проведіть від неї 
вліво…. і відкриється список нещодавніх додатків.

http://vodafone.ua
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phoenixstudios.aiogestures
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phoenixstudios.aiogestures
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phoenixstudios.aiogestures

