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Nowe oferty Plusa, czyli prostota i elastyczność! 

 

W Plusie oferty zmieniają się pod hasłem prostoty i elastyczności. W każdej ofercie są jasne i 

przejrzyste zasady – wszystko bez limitu, a do tego Internet. Teraz wybór jest prosty, a Klient może 

elastycznie tworzyć ofertę, z której korzysta. 

 

Nowa oferta 

Od 14 lutego Plus zmienia wszystkie rodzaje swoich ofert, do zawarcia których konieczne jest 

podpisanie umowy: abonament indywidualny, mix, SOHO, Internet oraz Internet dla firm. Nowa 

oferta to spójne zasady we wszystkich segmentach ofertowych: 

• proste taryfy, 

• takie same poziomy abonamentu, 

• identyczna oferta we wszystkich kanałach sprzedaży, 

• roaming w UE dostępny w każdym poziomie zobowiązania ofert głosowych. 

       

Nowa oferta Plusa to przede wszystkim proste taryfy oraz elastyczność. Wprowadzamy spójne 

zasady, a jednocześnie pozwalamy elastycznie tworzyć ostateczny kształt oferty, z której będzie 

korzystał klient. W ofertach głosowych głównym wyróżnikiem są  wszystkie usługi bez limitu i Internet 

w każdym abonamencie, a do tego  dajemy jeszcze możliwość dobrania kolejnej karty 50% taniej. – 

mówi Justyna Kulka, Dyrektor Departamentu Strategii Marketingowej w Plusie i Cyfrowym Polsacie. – 

To wyjątkowo prosta i zarazem komfortowa propozycja, w której jest praktycznie wszystko, czego 

potrzebują klienci. 

 

Nowy Abonament 

Nowa oferta Plusa na abonament to prostota i elastyczność: 

• 3 nowe proste taryfy za 30, 40 i 50 zł, a w nich wszystko bez limitu i Internet do tego. 

Nielimitowany Internet już w abonamencie 50 zł! 

• Możliwość dobrania nawet 3 dodatkowych kart 50% taniej, przy abonamencie za minimum 50 zł 

w dowolnym momencie, przy niższych abonamentach w momencie podpisania umowy. 
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• Roaming w UE bez dodatkowych opłat dostępny w każdej taryfie. 

Dodatkowo: 

• W abonamencie 30 zł lub 40 zł klient na trzy miesiące dostaje pakiet internetowy z wyższej taryfy. 

Potem, jak już spróbuje, sam zdecyduje, ile GB potrzebuje! 

• Przy wyborze oferty elastycznej, dającej możliwość wydłużenia umowy do 36 miesięcy, klient 

otrzymuje pakiet 36 GB na cały czas umowy. 

Dla klientów przenoszących numer przewidziano abonament za 0 zł nawet przez 4 miesiące oraz 

możliwość korzystania z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz 2 GB miesięcznie przez 

cały okres do momentu przeniesienia numeru. 

Klienci przedłużający umowę dostają dodatkowy pakiet do wykorzystania przez całą długość 

kontraktu – nawet do 36 GB oraz 3 miesiące abonamentu gratis. 

 
 

Nowy MIX 

Nowy mix od Plusa to proste taryfy, Internet i telefon do tego, a zasady równie jasne jak w ofercie 

abonamentowej: 

• Trzy poziomy zobowiązań za 30, 40 i 50 zł i smartfon już za 1 zł! 

• Kompleksowe pakiety rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz nawet 6 GB w każdym doładowaniu. A 

rozmowy w Plusie, SMS-y i MMS-y do wszystkich są zawsze bez limitu! 

• W Mix 50 rozmowy bez limitu do wszystkich i 6 GB, a do tego super smartfon. 

• Roaming w UE bez dodatkowych opłat w każdej taryfie. 
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Dla klientów przenoszących numer przewidziano abonament za 0 zł nawet przez 4 miesiące oraz 

możliwość korzystania z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz 2 GB miesięcznie przez 

cały okres do momentu przeniesienia numeru. 

Klienci przedłużający umowę dostają dodatkowy pakiet 12 GB do wykorzystania przez całą długość 

kontraktu. 

 
 

Nowy Plus dla firm 

W ofercie dla firm również obowiązuje prostota i elastyczność. Oferta abonamentowa Plusa dla firm 

to usługi analogiczne jak w abonamencie indywidualnym, czyli wszystko bez limitu, a do tego większe 

pakiety Internetu oraz połączenia międzynarodowe już w abonamencie 40 zł netto.  

• 3 nowe proste taryfy za 30, 40 i 50 zł netto, a w nich wszystko bez limitu i Internet do tego. 

Nielimitowany Internet oraz pakiet na połączenia międzynarodowe już w abonamencie 40 zł 

netto! 

• Możliwość dobrania nawet 3 dodatkowych kart 50% taniej, przy abonamencie za minimum 40 zł 

netto w dowolnym momencie, w abonamencie 30 zł netto w momencie podpisania umowy. 

• Roaming w UE bez dodatkowych opłat dostępny w każdej taryfie. 

Dodatkowo: 

• W abonamencie 30 zł lub 40 zł klient na trzy miesiące dostaje pakiet internetowy z wyższej taryfy. 

Potem, jak już spróbuje, sam zdecyduje, ile GB potrzebuje! 

• Przy wyborze oferty elastycznej, dającej możliwość wydłużenia umowy do 36 miesięcy, klient 

otrzymuje pakiet 36 GB na cały czas umowy. 

Dla klientów przenoszących numer przewidziano abonament za 0 zł nawet przez 4 miesiące oraz 

możliwość korzystania z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz 2 GB miesięcznie przez 

cały okres do momentu przeniesienia numeru. 

Klienci przedłużający umowę dostają dodatkowy pakiet do wykorzystania przez całą długość 

kontraktu – nawet do 36 GB oraz 3 miesiące abonamentu gratis. 
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Plus Internet LTE 

Nowa oferta internetowa wchodzi w życie 14 lutego i będzie obowiązywała w sieci Plus oraz w 

Cyfrowym Polsacie. Plus Internet LTE to super zasięg i większe pakiety danych w niższych cenach: 

• Cztery proste taryfy za 30 zł, 40 zł, 50 zł, 70 zł i większe podstawowe pakiety danych aż do 100 GB 

dla intensywnie korzystających! 

• Internet bez końca już od 40 zł miesięcznie! 

• W ofercie dla firm analogiczne taryfy za 30 zł, 40 zł, 50 zł i 70 zł netto z większą ilością GB w 

ramach abonamentu! 

• W ofercie dla firm  usługa LTE bez końca dostępna już w najniższym abonamencie za 30 zł netto! 

Klienci przedłużający umowę dostają dodatkowy pakiet jednorazowy do wykorzystania przez całą 

długość kontraktu – nawet do 300 GB! 

Oferta Plus Internet LTE: 

 

Oferta Plus Internet LTE dla firm: 
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Kampania 

Wraz z wejściem w życie nowych ofert Plus rozpocznie intensywne kampanie reklamowe. Już od dziś 

trwają działania wprowadzające, a spoty, które wyreżyserował Bartłomiej Ignaciuk można zobaczyć 

na https://youtu.be/aob6DvHaT-w oraz https://youtu.be/-F9iElyAcW8. 

Kolejną fazą startującą 14 lutego jest silna ogólnopolska kampania produktowa, wspierająca linie: 

Abonament, Internet i dla Firm. Za strategię i kreację odpowiada Agencja Scholz&Friends, za 

produkcję TFP, a za postprodukcję Rio de Post i Televisor. 


