
 

 

 

 

 

Warszawa, 05.06.2017 

 

Plany no limit z internetem od 19 zł w abonamencie Virgin Mobile  

Virgin Mobile, największy wirtualny operator na polskim rynku, wprowadza plany taryfowe  

do swojej oferty abonamentowej. Plan 1 za 19 zł, zawierający nielimitowane połączenia  

i SMS-y, a także paczkę Internetu, jest najtańszym na rynku abonamentem dostępnym  

dla wszystkich klientów.  

 

Po czterech miesiącach od wprowadzenia Albonamentu Virgin Mobile prezentuje kolejną jego 

odsłonę. Nowe Plany będą dostępne w obecnej taryfie, którą charakteryzuje:  

- brak okresu zobowiązania – klient może zrezygnować z usług wypowiadając umowę z 30-dniowym 

wyprzedzeniem,  

- wolność – możliwość zmiany abonamentu na większy bądź mniejszy – nawet do 0 zł bez 

dodatkowych opłat, 

- brak opłaty aktywacyjnej i bezpłatne zawieszenie pakietów. 

 

Dostarczamy naszym klientom oferty funkcjonalne i atrakcyjne cenowo. Nowe Plany są alternatywą 

dla sztywnych abonamentów dostępnych u innych operatorów. Klient może zmieniać i redukować 

abonament nawet do 0 zł czy zrezygnować, nie ponosząc żadnych opłat. – mówi Piotr Suchodolski, 

Dyrektor Marketingu Virgin Mobile. Wprowadzenie dodatkowych zestawów usług w 3 różnych 

Planach upraszcza proces zakupowy, a także umożliwia dalszą optymalizację rachunków za telefon. 

 

Poniższa tabela prezentuje konstrukcję nowych Planów wraz z ich cenami:  

 Plan 1 Plan 2 Plan 3 

Minuty nielimitowane na komórki 
nielimitowane na komórki 

i stacjonarne 
nielimitowane na komórki 

i stacjonarne 

SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane 

MMS - nielimitowane nielimitowane 

Internet 3 GB 8 GB 15 GB 

Cena 19 zł 29 zł 39 zł 
 

Oferta planów będzie dostępna dla nowych użytkowników już od 5 czerwca. Możliwość migracji 

obecnych użytkowników Albonamentu na nowe Plany zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych 

dni.  



 

 

 

 

 

Dodatkowo, w związku z dużym zainteresowaniem promocją Darmowy Internet, w ramach której do 

zestawu zawierającego nielimitowane rozmowy i SMS-y można było dobrać nawet 20 GB internetu za 

darmo przez 6 miesięcy, Virgin Mobile przedłuża ją do końca lipca. 

 

 

Regulamin oferty „Plany w Abonamencie”: LINK 

 

 

*** 

 

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, które 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  


