
Тарифний план "Смартфон 3G"
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Якщо не сплачена плата на 30 днів, нараховуються щоденні Пакети послуг.

Щоденний Пакет послуг S M L

3G+ Інтернет 100 МБ 250 МБ 350 МБ

Дзвінки на lifecell Безліміт Безліміт Безліміт

Дзвінки на номери інших операторів, хвилин 3 6 12

SMS по Україні 10 20 40

Вартість, грн/день 2,50 4 6

Тарифи понад Пакет послуг

Голосові послуги

Дзвінки на номери lifecell , грн/хв 0,50

Дзвінки на номери інших операторів України, грн/хв 3 грн за кожні 5 хвилин 4

Плата за з’єднання, грн 0

Послуги передачі даних

Доступ до Інтернету 10 грн за 250 МБ на 5 днів5

Послуги обміну повідомленнями

SMS на номери українських мобільних операторів, грн 1

MMS на номери українських мобільних операторів, грн 1,30

Міжнародні дзвінки6

Дзвінки в Америку, Європу, Азію та Росію, грн/хв від 0,31

Плата за з’єднання при міжнародних дзвінках, грн 2,11

1/3

http://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvyazok/taryfy/smartfon_3g/
http://www.lifecell.ua/uk/mobilnij-zvyazok/taryfy/dzvinky-za-kordon/


Тарифи в роумінгу

Дзвінки у роумінгу, грн/хв від 5,30

Інтернет у роумінгу, грн/МБ від 0,73

Стартовий пакет активується з пакетом послуг S. Перший 30-денний пакет послуг S надається
безкоштовно1. Протягом 7 днів після активації ви можете перейти на пакет послуг M, сплативши 25 грн
за додаткові 3ГБ Інтернету, 75 хв на інші номери та 75 SMS, або на пакет L, сплативши 75 грн за додаткові
5ГБ Інтернету, 225 хв на інші номери та 225 SMS. Через 7 днів при переході на інший пакет послуг
оплачується його повна вартість.

У випадку переходу на інший тарифний план оплачений 30-денний Пакет послуг зберігається.

Пакети послуг із зазначеними умовами діють на всій території України, окрім м. Києва, Броварського,
Бориспільського, Вишгородського, Васильківського, Києво-Святошинського, Обухівського районів Київської
області, а також тимчасово окупованих територій. За межами вказаної території 30-денний та денний
пакети послуг діють за умови сплати 0,50 грн в день користування. Якщо на рахунку менше 0,50 грн,
застосовуються стандартні тарифи.

1Під «безкоштовно» мається на увазі, що вартість першого 30-денного пакету послуг S включено у вартість
стартового пакета.

2Ви маєте можливість користуватись соціальними мережами ВКонтакті, Facebook, Однокласники,
мобільними додатками Яндекс.Карти та Яндекс.Навігатор без обмежень без додаткової плати
та не витрачаючи пакетні мегабайти!

Для цього, будь ласка, користуйтесь лише офіційними додатками для планшетів та смартфонів або
мобільними чи веб-версіями сайтів соціальних мереж.

Безкоштовне користування соціальними мережами та мобільними додатками Яндекс надається у рахунок
плати за обраний Пакет послуг. Якщо плату за Пакет послуг/30 днів або за Пакет послуг/день за тарифним
планом не сплачено, отримані/передані дані при користуванні соціальними мережами будуть
тарифікуватися згідно тарифного плану.

Увага! При переході на зовнішні посилання, такі як, наприклад, Youtube, передача даних буде
тарифікуватися згідно умов тарифного плану. Також передача даних буде тарифікуватися згідно умов
тарифного плану при використанні точки доступу WAP.

3У вартість стартового пакета включена мелодія за послугою МелоРінг на 15 днів (включно з днем активації
стартового пакета або переходу на тарифний план). По закінченню 15 днів — автопролонгація

за 5 грн/30 днів. Меню управління послугою — *150# .

4Нараховані 5 хвилин надаються до кінця дня. У випадку використання 5 хвилин раніше, будуть надані
наступні 5 хвилин за 3 грн. У випадку, якщо на рахунку менше 3 грн, вартість дзвінків на інші мережі – 0,60
грн/хв.

5Надані 250МБ можна використати протягом 5 днів, починаючи з дня користування. Якщо ви використаєте
250МБ раніше, Вам будуть надані наступні 250МБ на аналогічних умовах. У випадку відсутності 10 грн
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на рахунку, тариф на Інтернет 0,4 грн/МБ.

Отримані пакетні МБ можуть бути використані як в 3G+ мережі lifecell, так і в EDGE мережі (2G мережі).
Невикористана частина пакетних послуг не накопичується та не переноситься на наступний строк.

6 Окремі діапазони номерів у вказаних країнах входять до Спеціальних міжнародних напрямків, дзвінки
на які в межах 60 хвилин на місяць тарифікуються по 6,36 грн/хв, а після їх вичерпання — по базовим
міжнародним тарифам. Дзвінки на номери Аляски та Гавайських островів тарифікуються як дзвінки в інші
країни. Дзвінки на номери операторів супутникового зв’язку завжди тарифікуються згідно з базовими
міжнародними тарифами.

Тарифи наведено у гривнях з урахуванням ПДВ та Пенсійного збору.

Дата введення тарифного плану в дію — 27.07.2016 р. Мінімальний строк дії тарифного плану — 7 днів
з дати його введення в дію.

Умови тарифного плану наведено станом на 02.11.2016 р.

Активувавши цю SIM-картку lifeсell, споживач підтверджує, що ознайомлений і згоден з Умовами і порядком
надання телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл», порядком застосування обраних ним тарифів,
отримав необхідну, доступну, достовірну інформацію про телекомунікаційні послуги, їх кількість, якість,
асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця).

ТОВ «лайфселл» залишає за собою право призупиняти нарахування бонусів/анулювати бонусний рахунок
в односторонньому порядку без узгодження з користувачем послуг у разі порушення таким користувачем
законодавства України.

Оператор залишає за собою право встановлювати та змінювати тарифи (тарифні плани) на свої послуги
відповідно до Закону України «Про телекомунікації», змінювати перелік таких послуг, а також змінювати
умови, строки проведення акцій, достроково припиняти, призупиняти термін їх проведення
в односторонньому порядку тощо відповідно до Умов і порядку надання телекомунікаційних послуг ТОВ
«лайфселл».

Під фразою «найвигідніші дзвінки на інші мережі та стаціонарні телефони» мається на увазі, що серед трьох
найбільших за кількістю абонентів операторів мобільного звязку України оператор lifecell надає абонентам
можливість отримати найбільшу кількість хвилин дзвінків на номери інших мобільних  операторів України та
стаціонарні номери операторів України за найменшу вартість на більшій території України у тарифних
планах, в яких 30-денні (місячні) пакети включають 3G Інтернет, згідно з дослідженням ТОВ «Інмайнд» від
17.08.2016.

Детальні умови тарифікації, мінімальний строк та додаткові умови надання послуг, що стосуються цього
тарифного плану.
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