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ABONAMENT

NOWOŚĆ

Odtwarzane z Pop Puls

Shallow
Lady Gaga, Bradley Cooper

1:32 3:10

HI-FI4

Tylko w Plusie
masz taki wybór!
HBO GO lub Liga Mistrzów UEFA w IPLI,
lub TIDAL    w cenie abonamentu



[1] Oferta: Dotyczy wybranych wariantów ofert, szczegóły w Regulaminach: „PLUS. III”, „PLUS. III ELASTYCZNA”, „DUET, RODZINA, RODZINA+ III”, „DUET, RODZINA, RODZINA+ III DODATKOWA KARTA”, „Plus Internet 
EXTRA ABO” i „smartDOM 4.5 – TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON” na plus.pl [2] Dotyczy wybranych wariantów ofert. Dla abonamentów 30 zł i 40 zł maksymalna liczba umów z rabatem w Promocjach typu „DUET, 
RODZINA, RODZINA+” wynosi: DUET – 1 umowa, RODZINA – 2 umowy, RODZINA+ – 3 umowy. Szczegóły w Regulaminach na plus.pl. Dla abonamentu 50 zł i 70 zł maksymalna liczba umów z rabatem 25 zł w ramach 
programu smartDOM 4.5 wynosi 3 umowy. Szczegóły w Regulaminach: „PLUS. III”, „PLUS. III ELASTYCZNA” i „smartDOM 4.5 – TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON” na plus.pl [3] HBO GO dotyczy wybranych wariantów 
ofert. Szczegóły w „Regulaminie HBO GO – Pakiet Danych 2” oraz ,,PLUS. III” na plus.pl [4] TIDAL dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w Regulaminie „PLUS. III” na plus.pl [5] Pakiet IPLA Polsat Sport 
Premium: Szczegóły w Regulaminie „TRANSMISJA DANYCH DO IPLA (kanały własne Plus)” oraz „PLUS. III” na plus.pl [6] Pakiet 120 minut: Szczegóły w Regulaminie Promocji „Pakiet minut na głosowe połączenia 
międzynarodowe w UE” na plus.pl [7] Informacje w ulotce aktualne na dzień 8.04.2019 r.

Wszystko bez limitu
i Internet do tego

Wybierz jedną z usług
w cenie abonamentu

Gra o Tron © Home Box Office.

ABONAMENTABONAMENT

+  W IPLI oglądaj wszystkie 
mecze Ligi Mistrzów UEFA 
na żywo.

+  Oglądanie meczów w IPLI 
nie pomniejsza Twojego 
pakietu danych!

+  Miliony utworów polskich i zagranicznych artystów zawsze przy Tobie. 
+  Twórz własne playlisty i słuchaj muzyki w trybie offl ine.

Sprawdź na plus.pl/tidal

Sprawdź na plus.pl/mistrzowska-oferta

+  Hitowe fi lmy, premiery seriali 
i kultowe produkcje – gdzie 
chcesz i kiedy chcesz!

+  Wejdź w świat HBO i oglądaj 
najnowszy sezon Gry o Tron!

Sprawdź na plus.pl/hbo
© 2013 Home Box Offi  ce, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Abonament 
miesięcznie 30 zł 40 zł 50 zł 70 zł

Abonament 
za dodatkową kartę

15 zł
zdecyduj przy 

zakupie 

20 zł
zdecyduj przy 

zakupie 

25 zł
dokup w dowolnym 

momencie

45 zł
dokup w dowolnym 

momencie

Rozmowy, 
SMS-y i MMS-y 
DO WSZYSTKICH

nielimitowane

Internet 2 GB 4 GB 12 GB
potem 1 Mb/s

24 GB
potem 2 Mb/s

120 minut połączeń 
międzynarodowych 
wychodzących

20 zł 20 zł za darmo

20 zł/mies. 20 zł/mies. 20 zł/mies.

Wybierz 
jedną

z usług 
w cenie 

abonamentu

– – –

Pakiet IPLA POLSAT 
SPORT PREMIUM 
z Ligą Mistrzów UEFA
i Ligą Europy UEFA

40 zł/mies. 40 zł/mies. 40 zł/mies.

Jeżeli skończyły Ci 
się GB, to wyślij SMS 
pod numer 2601
(koszt pakietu: 15 zł)

SMS o treści: 
Extra 2GB

SMS o treści: 
Extra 4GB

SMS o treści: 
Extra 12GB

SMS o treści: 
Extra 24GB

NOWOŚĆ

Internet bez końca



ABONAMENT Z EKSTRA GBSMARTFONY

Telefony na raty! Zmień swój smartfon 
w router Wi-Fi i udostępniaj 
Internet na inne urządzenia

Dot. wybranych wariantów oferty. Szczegóły w Regulaminie Promocji „Plan ZERO” i na plus.pl. Abonent ponosi opłaty określone w Regulaminie Promocji w zależności od rodzaju usług, z których faktycznie 
korzysta. Abonament z Extra GB: Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w Regulaminie „PLUS. III Z INTERNETEM 85” na plus.pl

0%

Potrzebujesz więcej smartfonów? 
W Plusie możesz dokupić dodatkowe smartfony 
bez kosztów abonamentów. 

Dobierz smartfony do swoich 
abonamentów!

Teraz za 75 zł/mies. rozmowy do wszystkich, SMS-y, 
MMS-y bez limitu i 72 GB Internetu!

+
50 zł

potem 1 Mb/s
12 GB

rozmowy, 
SMS-y, MMS-y 

bez limitu, 
120 minut do UE

Twój abonament

potem 1 Mb/s

60 GB

25 zł

HOT SPOT W SMARTFONIE

Ekstra GB

SPRAWDŹ W KATALOGU SPRZĘTÓW I NA PLUS.PL



W każdym doładowaniu 
kompletny pakiet usług

 Oferta 
z telefonem 30 zł 40 zł 50 zł

SMS-y i MMS-y
do wszystkich nielimitowane

Rozmowy 
w Plusie nielimitowane

Rozmowy 
do wszystkich 200 minut 400 minut nielimitowane

Internet 2 GB 4 GB 6 GB

 Serwis 
wyświetlacza

30 dni za darmo 
następnie 7 zł/30 dni (aby przedłużyć, wyślij SMS: TAK pod nr 80033)

2 GB/15 zł 6 GB/15 zł
Kod: *121*11*08#

Potrzebujesz więcej 
GB? Dokup pakiet 
uzupełniający Kod: *121*11*09# Kod: *121*11*10#

4 GB/15 zł

wykorzystać w UE – jej wielkość zależy od ceny tego pakietu. Klientom, którzy w ciągu 30 dni częściej przebywają lub więcej korzystają z usług w UE niż w Polsce, do cen krajowych zostaną doliczone dodatkowe 
opłaty. Do korzystania z usług w roamingu w UE ma zastosowanie polityka uczciwego korzystania określona w Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (MIX) 2. Więcej informacji 
na plus.pl/roaming

MIXMIX

Oferta na doładowania 
z telefonem od 1 zł 

[1] Szczegóły w Regulaminach Promocji: „Plus MIX”, „Plus MIX Elastyczna”, „Plus MIX – Tylko SIM”, „Plus MIX dla Stałych Klientów” na plus.pl [2] Pakiety dodatkowe cykliczne odnawiają się co 720 godzin (30 
dni) pod warunkiem wystarczających środków na koncie. Szczegóły w Regulaminach Promocji: „Pakiety uzupełniające Internetu w MIX”, „Dodatkowy pakiet minut”, „Dodatkowy pakiet minut”, „Pakiet Social 
w MIX”, „Pakiet Video” na plus.pl [3] Pakiet usług (SMS/MMS, rozmowy w Plusie, rozmowy do wszystkich, Internet) przyznawany jest po każdym doładowaniu kontraktowym lub wyższym. [4] Dodatkowe 
GB Internetu uzupełniają pakiet kontraktowy usług. [5] Minuty, SMS-y lub MMS-y do wszystkich w pakiecie lub „bez limitu” można wykorzystać także w roamingu w UE. Część pakietu internetowego można 

Kontrola kosztów i bezpieczeństwo
Nie wydasz więcej, niż masz na koncie.

Kontrakt, który możesz skrócić
Doładowania możesz zrealizować szybciej 
i wcześniej zakończyć umowę.

Smartfony od 1 zł 
Dobierz smartfon z naszego 
katalogu sprzętów.

HUAWEI Y6 (2018) DUAL SIM

Bez dodatkowych kosztów!
Opłatę już od złotówki za smartfon 
ponosisz na początku, potem doładowujesz 
się jak w ofercie na kartę.

Bonus dla Stałych Klientów
Przedłużający umowę otrzymują 
dodatkowo 12 GB.

Pakiet
300

minut

Aktywuj pakiet cykliczny 
za 10 zł/30 dni. 
Wpisz kod: *121*11*07#

Pakiet
Video

Oglądaj YouTube taniej.
Aktywuj pakiet cykliczny 
2,5 GB za 5 zł/30 dni. 
Wpisz kod: *121*11*05#  

Pakiet
100

minut

Aktywuj pakiet jednorazowy 
za 5 zł/30 dni. 
Wpisz kod: *121*11*06#

Pakiety dodatkowe
Korzystaj z Facebooka, Messengera, 
WhatsAppa i Instagrama bez 
pomniejszania pakietu Internetu. 
Aktywuj pakiet cykliczny za 0 zł. 
Wpisz kod: *136*11*8924#

Pakiet
Social



Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT 23%. Oferta ważna na dzień 08.04.2019 r. „Konto Plus 
– za 0 zł”: Opłata nie jest pobierana, jeśli w poprzednim miesiącu rozliczeniowym wartość dokonanych transakcji bezgotówkowych wykonanych 
kartami debetowymi/naklejkami zbliżeniowymi wydanymi do rachunku wynosiła min. 500 zł. W przypadku niespełnienia powyższego warunku 
opłata wyniesie 9,90 zł. Telewizja: Promocje dla nowych Klientów dostępne przy umowach z okresem podstawowym składającym się z 24 okresów 
rozliczeniowych. Telewizja naziemna: Promocja na Pakiet Ekstra z umową na okres podstawowy składający się z 24 okresów rozliczeniowych 
i z opłatą 15 zł/mies. Szczegóły w Warunkach Oferty i regulaminie, dostępnych u Sprzedawców i na www.cyfrowypolsat.pl. Szczegóły dotyczące 
pozostałych usług w regulaminach promocji: „Ja + Bezpieczny Dom – smartDOM”, z grupy ofert „Plus Internet LTE tylko SIM na 24 miesiące” oraz 
„Cyfrowy Polsat Internet LTE”, „Plus Internet stacjonarny”, „ PLUS. Stacjonarny” i w regulaminie programu „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, 
Telefon” dostępne na: www.plus.pl, www.cyfrowypolsat.pl, także w taryfach, cennikach, regulaminach promocji oraz u Doradców. Rabaty 
smartDOM dostępne w przypadku zachowania warunków programu. 51
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www.plus.pl/smartdom
www.cyfrowypolsat.pl/smartdom

Chcesz więcej? Dobierz kolejne 
usługi i zobacz, ile możesz 
zaoszczędzić!

Dotychczasowy numer 
domowy bez kabli i gniazdka
– już od 10 zł/mies. z rabatem 
smartDOM.TELEFON

STACJONARNY

Superszybki Internet LTE
w domu lub mobilnie 
– już od 20 zł/mies.
z rabatem smartDOM.

INTERNET LTE

Internet światłowodowy 
idealny dla wielu urządzeń 
– już od 50 zł/mies.
z rabatem smartDOM.INTERNET

ŚWIATŁOWODOWY
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UBEZPIECZENIA

BANK

MONITORING

Konto Plus – za 0 zł.

Ubezpieczenia 
komunikacyjne, 
majątkowe i podróżne.

Monitoring domu dzięki 
obrotowej kamerze i dostępie
do podglądu przez aplikację
lub serwis www. 
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12 kodowanych kanałów TV 
i 11 radiowych od Cyfrowego 
Polsatu – tylko 5 zł/mies. 
z rabatem smartDOM.TELEWIZJA

NAZIEMNA

Kanały dla całej rodziny
– już od 10 zł/mies. z rabatem 
smartDOM.

TELEWIZJA
SATELITARNA

Telewizja kablowa w technologii 
IPTV – już od 10 zł/mies. 
z rabatem smartDOM.

TELEWIZJA
KABLOWA


