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Контрактні абоненти Vodafone 
можуть телефонувати за кордон 
безлімітно

Із послугою «Безліміт за кордон» дзвінки за межі України стали доступні 
й нашим контрактним абонентам. А підключити зазначену послугу можна 
в тарифі Vodafone Red XL, а також у контрактних тарифах Vodafone Red S+, 
Vodafone Red M+, Vodafone Red L+, доступних у разі придбання смартфонів 
Vodafone. Нагадаємо, що послуга «Безліміт за кордон» дає змогу 
без обмежень телефонувати на 3 обрані номери найбільш популярних 
міжнародних напрямків.

Вартість нової послуги становить всього 35 гривень на місяць.  
За цю незначну суму користувачі можуть без обмежень телефонувати  
трьом абонентам Польщі або Росії.  

Більш детальна інформація про коди операторів, що доступні в рамках 
послуги, на сайті www.vodafone.ua у розділі «Послуги».

Для підключення послуги потрібно набрати *600*7# ). Абонент отримає 
від оператора SMS-повідомлення про підключення послуги. За допомогою 
комбінації *600*71* <код країни> <код оператора> <номер абонента> # ), 
можна внести три потрібні вам номери для дзвінків за кордон.  
Ця операція, тобто внесення перших трьох номерів, безкоштовна,  
а кожна наступна зміна номера становитиме 5 грн.

http://vodafone.ua
http://www.vodafone.ua
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Якість роботи мережі Vodafone 
вище українських стандартів – 
перевірено святами
У Новорічні та Різдвяні свята можна легко переконатися в тому, як мобільна 
мережа функціонує в умовах пікових навантажень. Адже саме для цього 
періоду характерна найбільша кількість дзвінків і СМС. Як свідчать результати 
проведеного нашими фахівцями аналізу роботи 3G-мережі у Новорічну ніч, 
якість роботи мережі Vodafone Україна вища за українські стандарти. 

Новорічний пік 
спілкування в 
інтернеті припав  
на 21:05 останнього 
дня 2016 року,  
а найбільше 
дзвінків припало 
на перші хвилини 
нового року.

Так, успішність з’єднань у мережі 
Vodafone Україна під час передачі 
даних досягла 98,3%, а голосових 
з’єднань – 99,3. Це більше, ніж 
прийнятий в Україні стандарт, що 
складає 96,5% та 97% відповідно.

Обриви при передачі даних у 
мережі 3G Vodafone Україна 
не перевищували 0,37%, при 
встановленому в українському 
стандарті показнику в 2%. Обриви 
голосових з’єднань також склали 
0,37%, при стандарті в 1,3%.

http://vodafone.ua
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Зимовий відпочинок на зв’язку: 
що пропонує Vodafone

Окреслити шлях 
і визначити місце

Важко уявити нині подорожування без смарт-
фону із встановленими відповідними сервісами  
і спеціальними програмами, які уже довели  
свою корисність, необхідність і надійність. 

Без зайвих зусиль ви можете скласти план 
відпочинку за допомогою сервісу TripIt.  
Ця послуга пропонує зручну форму для внесення 
різноманітних даних: від номерів авіарейсів  
(які сама й підказує) до місць пересадок чи 
зупинок. Програма контролює дотримання  
плану, нагадує про важливі моменти, водночас 
надаючи корисні підказки (наприклад, бонуси  
за перельоти), та синхронізується з календарями 
Google і MS Outlook. 

ЗИМОВИЙ СЕЗОН У РОЗПАЛІ. ПРОПОНУЄМО ДО ВАШОЇ УВАГИ ДЕКІЛЬКА ПОРАД, 
ЯКІ, СПОДІВАЄМОСЯ, РАЗОМ ІЗ СМАРТФОНОМ СТАНУТЬ ВАМ У НАГОДІ ПІД ЧАС  
ПОДОРОЖУВАННЯ АБО ВІДПОЧИНКУ. 

http://vodafone.ua
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripit&hl=ru


Новини Vodafone

Відвідайте vodafone.ua 5

Якщо ви запланували авіапереліт, то отримати 
інформацію щодо наявності вільних місць можна 
з утилітою SeatGuru. А зорієнтуватися в  
незнайомому аеропорту допоможе GateGuru –  
повідомить про розташування закладів харчуван-
ня, магазинів, обмінних пунктів, важливі моменти  
і необхідний час для реєстрації на рейс тощо. 

Якщо під час подорожування ви надали перевагу 
залізничному транспорту, тоді варто звернути 
увагу на сервіс Railteam Mobile. Це своєрідна 
карта, на якій зображено усі залізничні станції 
Європи та подається розклад потягів.  

А мандруючи автомобілем, не забудьте  
про BlaBlaCar, що допоможе як водіям,  
так і пасажирам заощадити кошти і провести  
час у приємному й пізнавальному спілкуванні. 

Утиліта Airbnb чимось нагадує BlaBlaCar.  
Для цього сервісу характерно максимальний 
захист своїх клієнтів – як тих, хто здають житло, 
так і тих, хто знімають. Можна, ознайомившись  
із відгуками, знайти житло на будь-який  
смак і ціну. Якщо ж вирішите зупинитися  
в готелі, програма Booking.com в цьому  
вам завжди допоможе.

 «Роумінг,  
як вдома» –  

доступний 
зв’язок  

у Європі

Зв’язок у роумінгу 

Дуже важливо, перебуваючи 
на гірськолижному курорті 
за кордоном, залишатися на 
зв’язку, до того ж, за доступними 
тарифами. Оператор Vodafone 
Україна пропонує привабливі 
пропозиції щодо роумінгу. 

Вхідні дзвінки із будь-яких операторів світу  
та вихідні дзвінки у мережі Vodafone Україна  
і МТС Україна становлять 2 грн/хв. Базова 
вартість дзвінків на інші мережі в Україні –  
10 грн/хв. З’єднання з іншими мережами в країнах 
послуги «Роумінг, як вдома» – 10 грн/хв.  

Дзвінки на всі інші напрямки обійдуться в 50 
грн/хв. Мобільний інтернет коштуватиме 

35 грн за кожні 100 МБ. SMS і MMS на всі 
мережі в країни послуги «Роумінг,  
як вдома» обійдуться у 0,50 грн/шт. 

У Vodafone Red S можна отримати  
100 хвилин для вхідних дзвінків із будь-яких 

операторів світу та вихідних дзвінків  
у мережі Vodafone Україна і МТС Україна,  
а також 100 SMS і 100 МБ мобільного інтернету.  

Контрактні користувачі тарифу Red XL 
можуть замовити послугу «Роумінг,  
як вдома» на 30 днів, яка забезпечить їм  
500 хвилин для вхідних дзвінків і вихідних  
у мережі Vodafone Україна та МТС Україна.  
А ще 500 SMS і 500 МБ мобільного інтернету. 

Тарифи Red S, Red M та Red L пропонують 
послугу «Роумінг, як вдома» на 7 днів,  
яка коштуватиме всього 100, 140  
та 300 грн відповідно.

У тарифі Red M пропозиція «Роумінг, як вдома» на  
7 днів надає 140 відповідних хвилин, SMS і мобільних 
МБ. У тарифі Red L відповідна кількість становить 300. 
Із послугою «Роумінг, як вдома», незалежно 
від тарифів, дзвінки на інші мережі в країни дії 
«Роумінг, як вдома» коштуватимуть 10 грн/хв.,  
а на всі інші напрямки – 50 грн/хв.

http://vodafone.ua
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seatguru&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gateguruapp.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comuto&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.airbnb.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.booking&hl=ru


Якщо відпочиваєте у Польщі Останнім часом наших співвітчизників приваблює 
відпочинок у гірськолижному польському  
Закопане. Vodafone пропонує спеціальні тарифи  
для цієї чудової країни, а саме: дві послуги – 
«Польща, як вдома, на день»  
та «Польща, як вдома, на місяць». 

«Польща, як вдома, на день» доступна  
у тарифах передплати Red S, Red M та Red L.  
Вона надає 20 SMS на мобільні номери України  
та Польщі, 20 МБ мобільного інтернету,  
20 хвилин на номери Vodafone Україна і МТС 
Україна та для вхідних дзвінків. 

Вартість цієї послуги становить всього лише 20 грн,  
її можна підключити на день кодом *600*481#)

Ви сплачуєте за послуги тільки в разі користування 
ними, а саме підключення - безкоштовне

 
«Польща, як вдома, на місяць» доступна  
ще й для контрактного тарифу Red XL. Вона надає  
200 SMS на українські й польські мобільні номери, 
200 МБ мобільного інтернету та 200 хвилин на 
номери Vodafone Україна і МТС Україна та для 
вхідних дзвінків. Ця пропозиція коштує 99 грн/
місяць після активації кодом *600*480#)
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Vodafone та університет Шевченка 
займуться розвитком Data Science 
в Україні

Vodafone Україна та Київський національний уні-
верситет ім. Т.Шевченка підписали меморандум 
про співпрацю з розвитку освітнього напряму Data 
Science (Наука про дані) на 2017-2020 рр. Співп-
раця передбачає спільну розробку й створення 
освітніх програм, а також організацію практики для 
студентів четвертих курсів економічного факуль-
тету зі спеціальності «Економічна кібернетика».

За допомогою математичного моделювання  
оператор вибудовує зв'язки між даними і визна-
чає залежності, які допомагають у прийнятті того 
чи іншого бізнес рішення. Подібні аналітичні про-
дукти створюють фахівці з великих даних, попит 
на яких буде тільки рости. Тому, спільно з КНУ  
ім. Т.Шевченка, оператор розробить першу в 
Україні програму підготовки Data-фахівців у цій 
професії, яка за версією Harvard Business Review 
стане однією з найперспективніших і привабли-
вих професій 21 століття.

Бізнес майбутнього будується на Big Data,  
а його успіх залежить від того, наскільки 
ефективно бізнес з цими даними працює. На 
сьогодні тільки високотехнологічні компанії 
можуть дозволити собі працювати з Big Data. 
Щодня Vodafone Україна обробляє близько 
семи мільярдів цифрових записів, що майже 
дорівнює чисельності населення Землі. 

Учасники меморандуму створять робочу 
групу, до якої увійдуть викладачі економіч-
ного факультету та співробітники Vodafone 
Україна, які спеціалізуються на роботі з Big 
Data. Завданням робочої групи стане прове-
дення спільних наукових робіт та інтеграція 
накопичених знань і глобальної експертизи 
Vodafone у навчальні програми для студентів.

Data Science
Data Science (наука про дані) – наука, яка вивчає проблеми ана-
лізу, обробки і представлення даних у цифровій формі. Її основна 
практична мета – виявлення закономірностей у даних, вилучення 
знань з даних в узагальненій формі та практичне застосування 
отриманих результатів. Спеціалізація «вченого з даних» (Data 
Scientist) з початку 2010-х років вважається однією з найприва-
бливіших, високооплачуваних і перспективних професій.

Практика студентів пройде в дирекції з маркетингу 
Vodafone Україна, зокрема, у відділі CRM і Digital 
комунікації. Студенти на практиці ознайомляться  
з роботою інформаційних технологій, які забезпе-
чують обробку надвеликих масивів інформації,  
а також проведуть різного роду дослідження.

Гарячі новини

http://vodafone.ua
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Як подовжити життя навушникам, 
зарядці та USB-кабелю

Яким би якісним не був дріт, із часом він має 
властивість перетиратися та виходити з ладу.  
І від цього власне не убезпечені ані дорогі,  
ані дешеві USB-кабелі, навушники чи зарядки 
тощо. Хоча варто зазначити, що є досить  
простий спосіб подовжити їм життя.

Для цього вам знадобиться автоматична 
кулькова ручка, точніше не вона сама, а ї ї 
пружина (знаходиться всередині ручки).  
Пружину потрібно дістати й намотати на дріт, 
після чого надійно зафіксувати ї ї один кінець, 
наприклад, за допомогою суперклею, або ж 
накрутити на потовщення в ізоляції дроту.

Навіть якщо зігнути кабель навпіл, пружина не 
дасть йому всередині утворити гострий злам – згин 
пройде по радіусу. Завдяки цьому ізоляція та мета-
леві провідники не зазнаватимуть надмірних пере-
вантажень і слугуватимуть набагато довше. До речі, 
так можна захищати будь-який кабель – необхідно 
лише підібрати пружину оптимального діаметру.

Корисна порада

http://vodafone.ua
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Мобільні месенджери – 
найулюбленіші програми 
для смартфона
У 2016 році у світі налічувалося  
1,4 мільярда користувачів 
смартфонів  – це на 16% більше, ніж 
у 2015 році. Найпопулярнішим сер-
вісом на цих гаджетах залишається 
пересилання повідомлень. І ця функ-
ція стане ще більш затребуваною: 
за прогнозом аналітичної компанії 
eMarketer, до 2019 року кожен 
четвертий житель планети буде 
користуватися месенджером. 

Вважають, що найбільше 
прихильників таких програм буде  
в Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні. Торік у цьому регіоні 

налічувалося близько 805 мільйо-
нів користувачів месенджерів, 
половина з них – у Китаї. 

Другим найбільшим ринком  
для месенджерів стала Індія  
(133 мільйони користувачів).  
В Індонезії зростання кількості 
користувачів месенджерів склало 
21% – до 52 мільйонів.

У чому полягає популярність цих 
програм? Як пояснюють аналітики, 
при наявності мобільного інтернету 
вони замінюють SMS і MMS  
та дешевші за ціною. 

До 2019 року 
кожен четвертий 

житель планети 
буде користуватися 

месенджером

http://vodafone.ua

