Ви можете користуватися Інтернетом і здійснювати дзвінки,
використовуючи баланс вашого рахунку або придбавши
окремий пакет для використання даних Інтернет та/або
дзвінків і повідомлень.
• У стартовий набір входить SIM-карта з балансом 6 євро.
• Дзвінки/повідомлення/Інтернет: 0,066 євро за хв/од/МБ.
Інтернет без обмежень даних: макс. 0,99 євро/день у Фінляндії.
• Знижена ціна на дзвінки в Україну 0,3 євро/хв. при використанні
+380/00380, діє до подальшого повідомлення.
• Тектові повідомлення в Україну 0,066 євро.
• Підписка діє протягом трьох місяців після активації та на протязі
12 місяців після попереднього поповнення.

Як розпочати?
•
•
•
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Ви можете придбати стартовий пакет у більш ніж 3000 магазинах на
території Фінляндії
Ви можете придбати один з пакетів для використання Інтернету,
дзвінків і повідомлень або також використовувати баланс (оплачуйте
по ходу)
Ви можете придбати пакети або поповнити баланс онлайн на сайті
lataa.elisa.fi або в R-kioski, а також за допомогою ваучерів балансу від
усіх торговельних посередників, перелічених нижче

Активація підписки
Ця SIM-карта підходить для пристроїв, які мають слот для міні-, мікро- або
нано-SIM-картки.

1.
2.
3.
4.
5.

Обережно відокремте потрібну SIM-карту з рамки.
Вставте карту в пристрій.
Увімкніть пристрій.
Уведіть PIN-код: 1234.
Ваш пристрій готовий до використання.

ПРИМІТКА: Якщо ви тричі введете неправильний PIN-код, SIM-картку буде заблокована, і
вам потрібно буде ввести PUK-код. PUK-код можна знайти на рамці від SIM-карти. Ретельно
Зберігайте рамку SIM-карти акуратно, так як PUK-код не можна отримати звідки-небудь
ще.

Додавання балансу або купівля пакета
Перейдіть на сайт lataa.elisa.fi або придбайте ваучер для поповнення
балансу, або ж стартовий пакет у одного з торговельних
посередників.

Застосування ваучера поповнення балансу
1. Очистьте захисне покриття на зворотній стороні ваучера, щоб
відкрити код активації, або знайдіть код активації у квитанції
ваучера
2. Надішліть SMS-повідомлення з кодом на номер 18258: LOAD
XXXXX XXXXX XXXXX (замініть літери X на код активації, не
забудьте додати пробіл після слова LOAD)
3. Успішна активація буде підтверджена за допомогою SMS

Перевірка балансу
Щоб перевірити свій баланс, просто надішліть SMS зі словом TILI» на
номер 18258
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