
 
 
 

 

 

 

Warszawa, 31.08.2017 

 

-50% na kolejny abonament w Virgin Mobile 

 

Największy wirtualny operator na polskim rynku zgodnie z obietnicą rozbudowuje swój 

abonament o ofertę multiSIM. Dobierając kolejny abonament, użytkownik uzyskuje 50% rabatu 

na każdą kolejną aktywację. W ramach utworzonej grupy może mieć do pięciu numerów. 

 

Po wdrożeniu oferty indywidualnej, obejmującej ofertę elastyczną i trzy Plany abonamentowe, 

Virgin Mobile idzie krok dalej i proponuje swoim klientom ofertę multiSIM. Jest to pierwsza oferta, 

w której za pośrednictwem strony internetowej klient może od razu kupić nawet do pięciu numerów 

przypisanych do jednej umowy.  

 

Z kolei użytkownicy, którzy mają już numer w abonamencie Virgin Mobile, mogą dobrać do swojej 

oferty od jednego do czterech numerów z wybranym Planem taryfowym, z których każdy będzie 

objęty rabatem 50% na usługi. Mechanizm rabatowy obejmie również przenoszenie numerów - 

wówczas dodawanie kolejnych numerów będzie się odbywało pojedynczo.  

 

Przykładowo: 

Oferta Składowe Koszt Rabat Po rabacie 

Plan 2 Rozmowy komórkowe i stacjonarne, SMS-y, MMS-y, 8 GB 29 zł - 29 zł  

Plan 1 Rozmowy komórkowe, SMS-y, 3 GB 19 zł 50% 9,5 zł 

Plan 1 Rozmowy komórkowe, SMS-y, 3 GB 19 zł 50% 9,5 zł 

Suma 48 zł  

Użytkownik posiada w abonamencie jeden numer z Planem 2 za 29 zł. Dobiera do niego jeszcze dwa 

numery z ofertą Plan 1 za 19 zł, na które otrzymuje 50% rabatu. To oznacza, że za każdy z tych 

numerów będzie płacił 9,5 zł. Jego łączny rachunek wyniesie zatem 48 zł za trzy karty SIM.  

 

Oferta wygląda jeszcze atrakcyjniej w momencie, gdy użytkownik zdecyduje się na podłączenie 

czterech numerów z ofertą Plan 1 do swojej umowy.  

 

 

 



 
 
 

 

Przykładowo: 

Oferta Składowe Koszt Rabat Po rabacie 

Plan 2 Rozmowy komórkowe i stacjonarne, SMS-y, MMS-y, 8 GB 29 zł - 29 zł  

Plan 1 Rozmowy komórkowe, SMS-y, 3 GB 19 zł 50% 9,5 zł 

Plan 1 Rozmowy komórkowe, SMS-y, 3 GB 19 zł 50% 9,5 zł 

Plan 1 Rozmowy komórkowe, SMS-y, 3 GB 19 zł 50% 9,5 zł 

Plan 1 Rozmowy komórkowe, SMS-y, 3 GB 19 zł 50% 9,5 zł 

Suma 67 zł  

Dzieląc łączny koszt 67 zł przez pięć kart SIM działających w ramach umowy, koszt pojedynczego 

numeru to zaledwie 13,4 zł za abonament zawierający nielimitowane pakiety minut, SMS-ów oraz 

kilkugigabajtowy pakiet internetu.  

 

Dbamy o to, aby nasze oferty cechowała elastyczność i wolność wyboru. – mówi Piotr Suchodolski, 

Dyrektor Marketingu Virgin Mobile Polska. Ofertę multiSIM również przygotowaliśmy w duchu tych 

wartości. Zapewniliśmy pełną dowolność w łączeniu i odłączaniu numerów w ramach jednego konta 

klienta. Mamy nadzieję, że oferta znajdzie swoich odbiorców wśród rodzin, par, grup znajomych 

czy przedstawicieli małych biznesów. 

 

Porównanie kosztów korzystania z 3 kart SIM w ofertach operatorówi:  

 
Dla 3 SIM: 

 

  

19,33 zł/SIM 24,95 zł/SIM 26,66 zł/SIM 33,33 zł/SIM 30 zł/SIM   

   Virgin Mobile  T-Mobile Orange  Plus Play 

 
Internet   

 
3 x 8 GB 

 
3 x 5 GB 

 
3 x 5 GB 

 
20 GB współdzielone 

 
3 x 30 GB 

Komórkowe   BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU 

SMS   BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU 

MMS   BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU BEZ LIMITU 

Stacjonarne   BEZ LIMITU BEZ LIMITU 10 zł/m BEZ LIMITU BEZ LIMITU 

Contract   30 DNI 24 MIESIĄCE 24 MIESIĄCE 24 MIESIĄCE 24 MIESIĄCE 

 

Oferta multiSIM w wydaniu Virgin Mobile wyróżnia się na rynku z jednej strony wysokim pułapem 

rabatu, który przysługuje klientom. Z drugiej strony pozwala dołączyć do umowy jeden, dwa, trzy 

lub cztery numery. W przypadku ofert konkurencji często są to sztywne duety lub predefiniowane  

 



 
 
 

 

 

grupy kilku numerów. Dla każdego z podłączanych numerów można wybrać inny Plan abonamentowy 

– w zależności od potrzeb.   

 

Korzystanie z oferty oparte jest o dwa warunki – rabatowane są tylko numery korzystające z Planów 

w Abonamencie, a w ramach grupy numerów musi pojawić się przynajmniej jeden Plan 2.  

 

Na początek z usługi będą mogli skorzystać klienci zamawiający nowe aktywacje oraz obecni klienci 

oferty abonamentowej Virgin Mobile. Możliwość przenoszenia numerów do oferty od innego 

operatora lub z oferty na kartę zostanie udostępniona w ciągu najbliższych dni. Start oferty 

wspierany będzie kampanią reklamową w telewizji i internecie.  

 

Regulamin oferty: 

https://virginmobile.pl/media/documents/Regulamin_oferty_promocyjnej_Twoja_Grupa_numerow_

w_promocji_Plany_w_abonamencie_dla_Klientow_Abonamentowych_Virgin_Mobile_wazny_od_2017-

08-30_HRdp1pN.pdf   

 

 

*** 

 

Virgin Mobile Polska to największy wirtualny operator telefonii komórkowej w Polsce. Kluczowe oferty, takie 

jak flagowy pakiet #BEZLIMITU za 29 zł, innowacyjne #FREEMIUM, czy elastyczny ALBONAMENT na dobre wpisały 

się w świadomość setek tysięcy osób. Z naszych usług korzystają klienci, którzy oczekują od marek 

konkurencyjnych, nowoczesnych ofert, idących w parze z przejrzystością zasad i brakiem długoterminowych 

zobowiązań.  

 

Więcej informacji na: virginmobile.pl.  

 

Kontakt dla mediów: 

Karol Ruciński 

karol.rucinski@virginmobile.pl  

 

 

i Porównanie konkurencji sporządzone na podstawie wymienionych poniżej stron internetowych. Stan na 
dzień 29 sierpnia 2017:  

 http://www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/dla-rodziny  
 https://www.orange.pl/view/abonament-komorkowy  
 http://www.plus.pl/oferta-rodzinna/przenies-numer  
 https://www.play.pl/oferta/przejdz-do-play/play-abonament/stan-nielimitowany.html#rodzina  
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