
PLUS.PL

DLA FIRM

Dokupuj kolejne abonamenty za 
pół ceny, kiedy tylko chcesz.

Rozwijaj swój 
biznes z Plusem!



Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w Regulaminach Promocji: „Plus dla Firm 2.0”, „Plus WIELOSIM dla Firm 2.0”, w Regulaminie programu „smartFIRMA 4.5 – Telefon, Internet i Telewizja”, „Plus Internet 
EXTRA”, dostępnych w Punktach Sprzedaży oraz na plus.pl. W ofercie dostępnych jest do 3 kart dodatkowych z rabatem 50% na abonament w programie smartFIRMA 4.5.

Firmy w Plusie zyskują

Kolejne karty już od 20 zł (24,60 zł z VAT)

Wystarczy, że masz abonament 40 zł (49,20 zł 
z VAT) lub 50 zł (61,50 zł z VAT), a kolejne  
3 karty możesz dokupić w dowolnym  
momencie 50% taniej.

-50%

Wolność wyboru w Plusie dla firm

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w Regulaminie Promocji „Plus dla Firm 2.0” oraz „Plus WIELOSIM dla Firm 2.0” dostępnych w Punktach Sprzedaży i na plus.pl
Dla abonamentów 40 zł i 50 zł maksymalna liczba umów dodatkowych z rabatem w ramach programu smartFIRMA 4.5 wynosi 3. Dla abonamentu 30 zł maksymalna liczba umów dodatkowych z rabatem w ramach promocji 
typu „Plus WIELOSIM dla Firm 2.0” wynosi 1. Szczegóły w ww. Regulaminach dostępnych w Punktach Sprzedaży oraz na plus.pl
Roaming w UE: minuty, SMS-y lub MMS-y do wszystkich w pakiecie lub „bez limitu” można wykorzystać także w roamingu w UE. Część pakietu internetowego można wykorzystać w UE – jej wielkość zależy od wysokości 
abonamentu. 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 2. Więcej informacji na plus.pl/roaming

Internet bez końca
W abonamencie od 40 zł (49,20 zł z VAT) 
– Internet bez końca. Po wyczerpaniu liczby 
GB w pełnej prędkości, korzystasz z 1 Mb/s. 
Chcesz cieszyć się największą szybkością bez 
przerwy? W każdej taryfie możesz podwoić 
swoje GB za 15 zł (18,45 zł z VAT) tyle razy 
w miesiącu, ile chcesz.

Firma bez limitów
W Plusie rozmawiaj, SMS-uj, MMS-uj  
już od 30 zł (36,90 zł z VAT)!

Abonament 
miesięcznie

30 zł
(36,90 zł z VAT)

40 zł
(49,20 zł z VAT)

50 zł
(61,50 zł z VAT)

Abonament za 
dodatkową kartę 15 zł

(18,45 zł z VAT)
zdecyduj przy zakupie

20 zł
(24,60 zł z VAT)
dokup w dowolnym 

momencie

25 zł
(30,75 zł z VAT)
dokup w dowolnym 

momencie

Rozmowy,  
SMS-y i MMS-y  
do wszystkich

nielimitowane

Internet 7 GB Internet bez końca 

Pakiet połączeń 
międzynarodowych – 120 minut za darmo 240 minut za darmo

Roaming w UE rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, pakiet danych

POLECAMY

KOLEJNA KARTA ZA POŁOWĘ CENY 

DWUSIM 45 zł
(55,35 zł z VAT)

nielimitowane 
rozmowy, 

SMS-y i MMS-y
oraz wspólny 

pakiet GB

14 GB

TRZYSIM 60 zł
(73,80 zł z VAT) 21 GB

CZTEROSIM 75 zł
(92,25 zł z VAT) 28 GB

PIĘCIOSIM 90 zł
(110,70 zł z VAT) 35 GB

WieloSIM-y w supercenie

Bonus dla stałych klientów 
Dla przedłużających umowę dajemy 
dodatkowo na cały kontrakt 12 GB  
a dla kontraktów 3-letnich aż 36 GB!



SuperTelefon dla Twojej fi rmy

W materiale zaprezentowano elementy różnych ofert. Promocje telewizji dla nowych Klientów dostępne przy umowach z okresem podstawowym składającym się z 24 okresów rozliczeniowych. „Opłata 1 zł” dotyczy 
udostępnienia dekodera EVOBOX PVR. „Bez opłat” nie dotyczy opłat za sprzęt. Szczegóły w Warunkach Oferty i Regulaminie, w tym w „Regulaminie świadczenia usług w serwisie Cyfrowy Polsat GO”, dostępne na 
cyfrowypolsat.pl i u Doradców. 
Detektyw III © Home Box Office. All rights reserved. Luther V © BBC.
Dolby i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Logo HDMI™ i High-Defnition Multimedia Interface są znakami towarowymi firmy HDMI™ Licensing LLC.

Telewizja 
od Cyfrowego Polsatu

EVOBOX PVR

+  Abonamenty już od 10 zł/mies. z rabatem smartFIRMA, 
na start aż 3 miesiące bez opłat!

+  Dostępne oferty z wieloma kanałami, a wśród nich: 
Polsat Sport Premium, Eleven Sports i HBO!

+  Nawet ponad 100 kanałów dostępnych mobilnie 
w serwisie Cyfrowy Polsat GO!

+  Nagradzany dekoder EVOBOX PVR z opłatą już od 1 zł!

Oglądaj telewizję nawet na 4 telewizorach dzięki 
usłudze MULTIROOM HD już od 5 zł/mies.!

LaLiga Santander i wyścigi Formula 1™ w ELEVEN SPORTS

HUAWEI Mate 20

EKRAN 6,5" IPS
FULL HD+

APARAT: 
TYLNY 

12 + 16 + 8 MPIX, 
PRZEDNI 24 MPIX

128 GB
WBUDOWANEJ 

PAMIĘCI, 
+ 4 GB RAM

BATERIA 
4000 mAh 

Z SUPERSZYBKIM 
ŁADOWANIEM



Dotyczy wybranych wariantów ofert. 5 GB jest dostępne w cenie abonamentu w ramach dodatkowej karty SIM. Szczegóły w Regulaminach Promocji „Plus Internet Stacjonarny dla Firm” oraz w regulaminie programu 
„smartFIRMA 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” na plus.pl

Internet światłowodowy 
dla fi rm

Szybkość do 150 Mb/s do 300 Mb/s do 900 Mb/s

Abonament 
miesięcznie
z rabatem 
smartFIRMA

40 zł
(49,20 zł z VAT)

55 zł
(67,65 zł z VAT)

70 zł
(86,10 zł z VAT)

1 miesiąc gratis

Router do Internetu światłowodowego w cenie

NOWOŚĆ
Internet LTE Plus dla fi rm 

Abonament 
miesięcznie 30 zł

(36,90 zł z VAT)
40 zł 

(49,20 zł z VAT)
50 zł 

(61,50 zł z VAT)
70 zł 

(86,10 zł z VAT)

Abonament 
za darmo

1 miesiąc za darmo

Abonament 
miesięcznie 
smartFIRMA

20 zł
(24,60 zł z VAT)

30 zł
(36,90 zł z VAT)

40 zł
(49,20 zł z VAT)

60 zł
(73,80 zł z VAT)

Pakiet danych 35 GB 50 GB 70 GB 100 GB

Internet LTE 
po 
wykorzystaniu 
pakietu

Internet LTE bez końca 

Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w Regulaminach Promocji: „Plus Internet LTE dla Firm z modemem lub routerem na 24/36/48 rat z opłatą początkową”, „Plus Internet LTE dla Firm tylko SIM na 
24 miesiące lub 36 miesięcy” oraz w regulaminie programu „smartFIRMA 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon”, dostępnych na plus.pl

Router stacjonarny HUAWEI B525Router stacjonarny HUAWEI B525

PRĘDKOŚĆ 
POBIERANIA 
DO 300 Mb/s

Wi-Fi 
802.11a/b/g/n/ac

NAWET 64 
UŻYTKOWNIKÓW

Zapytaj sprzedawcę o ofertę ze sprzętem

+  STABILNY INTERNET – niezależnie od obciążenia sieci 
i warunków atmosferycznych.

+  WYSOKA JAKOŚĆ INTERNETU – nawet, gdy wszyscy 
pracownicy korzystają z niego jednocześnie.

lub
5 GB 

za darmo
100 GB
za 50 zł

W ramach abonamentu co miesiąc dostajesz

dodatkowy Internet mobilny (karta SIM):

szybkie i sprawne 
przesyłanie dużych 
plików

wszyscy pracownicy 
jednocześnie mogą 

korzystać z Internetu
INTERNET 

ŚWIATŁOWODOWY



IPLA Biznes

Włącz IPLĘ i aktywuj pakiet IPLA Biznes na swoim 
telefonie lub tablecie, w domu i poza nim.
Oglądaj popularne programy, wydarzenia, informacje sportowe, 
publicystykę i wiele więcej.

Oglądaj:
+  Bez reklam przy treściach VOD
+  Transfer danych w cenie
Jak skorzystać: 
Zaloguj się na ipla.tv i testuj pakiet 
przez miesiąc ZA DARMO.
Dowiedz się więcej na ipla.tv/iplabiznes

12 kanałów TV w pakiecie.

IPLA BIZNES: Szczegóły w Regulaminie Promocji, w ramach której Abonent zawarł umowę oraz na stronie plus.pl/iplabiznes

0 zł
Potem 

8,00 zł/mies. 
(9,84 zł z VAT)

Pierwszy 
miesiąc za

TESTUJ

PlusBank

+  Pakiet Mikrobiznes obniża 
Twoje rachunki w Plusie

Obniż swoje rachunki 
w Plusie. 

Zapytaj sprzedawcę o szczegóły!

Szczegółowe informacje o ofercie oraz progach uprawniających do skorzystania z Promocji „Bonus Plus 2 dla Firm” w Regulaminie umieszczonym na: plus.pl, plusbank.pl
Szczegółowe informacje o ofercie w Regulaminie Promocji „Plus Stacjonarny dla Firm” dostępnym w Punkcie Sprzedaży i na plus.pl

Abonament miesięcznie 15 zł
(18,45 zł z VAT)

25 zł
(30,75 zł z VAT)

Abonament miesięcznie  
smartFIRMA 5 zł

(6,15 zł z VAT)
15 zł

(18,45 zł z VAT)

Rozmowy do sieci Plus, 
do sieci stacjonarnych nielimitowane

Rozmowy do sieci 
komórkowych 0,19 zł/min (0,23 zł z VAT) nielimitowane

POLECAMY

Numer stacjonarny 
dla fi rm 500 m

Cafe Futbol

Wydarzenia Grzeszki na widelcu

Mythbusters Jr.

Ciężarówką przez Wietnam



0 
zł/mies.

przez całą umowę 
w wybranych 

wariantach ofert

Doradca biznesowy
Zyskaj szybkie i fachowe 
wsparcie dla swojej firmy.

+  Będziesz indywidualnie obsłużony  
w zakresie świadczonych usług

+  Uzyskasz wsparcie techniczne  
i konfiguracyjne na nabytych urządzeniach

Doradca biznesowy pod numerem 601 108 528 zrealizuje Twoje 
potrzeby na najwyższym poziomie.

Centralka firmy
Wirtualna recepcjonistka 
odbierze połączenia.

Odczyta klientom ważne informacje o Twojej ofercie
oraz przekieruje połączenia zgodnie z Twoimi potrzebami.

+  W aplikacji internetowej ustalisz reguły

+  Teraz Twoja mała firma zadziała  
jak duży biznes

0 
zł/mies.

Potem 4,90 zł/mies.
(6,03 zł z VAT)

Pierwszy 
miesiąc za

Szczegóły w Regulaminie Usługi Doradca Biznesowy dostępnym na plus.pl. Połączenie z numerem 601 108 528 jest bezpłatne w Polsce i roamingu regulowanym. W roamingu międzynarodowym w pozostałych 
krajach świata opłata naliczana jest zgodnie z „Cennikiem połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym 2”. 
Szczegóły w Regulaminie Usługi Centralka Firmy na plus.pl i Regulaminie Promocji, w ramach której Abonent zawarł Umowę.

Szczegółowe informacje o ofercie dostępne w Regulaminie „Ochrona Internetu” na stronie ochronainternetu.pl i Regulaminie Promocji, w ramach której Abonent zawarł Umowę.
Regulamin Usługi Serwis Wyświetlacza dostępny na plus.pl

Ochrona Internetu 
– 1 licencja 
Zabezpiecz swój smartfon,  
tablet lub komputer!
+  Bezpieczne przelewy z konta i zakupy online

+  Ochrona przed wyłudzeniami i hakerami

+  Wyznaczanie czasu korzystania z Internetu 
przez dzieci to gwarancja ich zdrowego snu 
i zabawy 

0 
zł/mies.

Potem 2,44 zł/mies. 
(3,00 zł z VAT)

Pierwszy 
miesiąc za

Ochrona Internetu dostępna również na 3 urządzenia w ofercie 
Internetu LTE – przez miesiąc za 0 zł, potem 7 zł (8,61 zł z VAT).

Serwis wyświetlacza
Zabezpiecz swój wyświetlacz.

0 
zł/mies.

Potem 4,06 zł/mies. 
(4,99 zł z VAT)

Pierwszy 
miesiąc za

od chwili otrzymania zgłoszenia 
uszkodzenia na odebranie urządzenia 
od Klienta

2 dni 
robocze

od chwili dostarczenia urządzenia  
do punktu naprawczego  
i na wykonanie naprawy

7 dni 
roboczych

na przekazanie urządzenia kurierowi 
i doręczenie go do Klienta

2 dni 
robocze



www.plus.pl/smartfirma
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej, a zamieszczony w niej opis produktu może odbiegać nieznacznie od faktycznych właściwości 
produktu. Oferta ważna na dzień 18.02.2019 r. Szczegóły w Cenniku, Regulaminach Promocji, w Punktach Sprzedaży i na plus.pl
Rabaty smartFIRMA dostępne przez całą umowę w przypadku zachowania warunków promocji dla Abonentów posiadających inną usługę Plusa lub 
Cyfrowego Polsatu w wybranych ofertach. Szczegóły w regulaminie programu „smartFIRMA 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” oraz regulaminach 
promocji: „Plus Stacjonarny dla Firm”, „Plus Internet LTE dla Firm tylko SIM na 24 miesiące”, „Plus Internet Stacjonarny”, „Ja + Bezpieczna Firma – 
smartFirma”, „Bonus Plus2 dla Firm”. Telewizja: Promocje dla nowych Klientów dostępne przy umowach z okresem podstawowym składającym się 
z 24 okresów rozliczeniowych. Szczegóły w Warunkach Oferty i Regulaminie, dostępnych u Sprzedawców i na www.cyfrowypolsat.pl.

Chcesz więcej? 
Dobierz kolejne usługi 
i oszczędzaj w smartFIRMA

Dokup usługi, których potrzebujesz, w dowolnym momencie z rabatem 
w ramach programu smartFIRMA. Dokupując Internet, zyskasz nawet 
10 zł/mies. (12,30 zł z VAT), a telewizję 10 zł/mies. z VAT, przez cały czas 
trwania umowy.
Porozmawiaj z Doradcą w Punkcie Sprzedaży.
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Bogactwo kanałów, w tym 
Cinemax – już od 10 zł/mies. 
z rabatem smartFIRMA.

TELEWIZJA

Firmowy numer stacjonarny bez 
kabli i gniazdka do użytkowania  
w promieniu 500 m od biura  
– już od 5 zł/mies. z rabatem 
smartFIRMA (6,15 zł/mies. z VAT).TELEFON

STACJONARNY

Superszybki Internet do 
wykorzystania w biurze lub poza 
nim – już od 20 zł/mies. z rabatem 
smartFIRMA (24,60 zł/mies. z VAT).

INTERNET LTE

Internet światłowodowy,  
idealny dla wielu urządzeń  
– tylko 40 zł/mies. z rabatem 
smartFIRMA (49,20 zł/mies. z VAT).INTERNET

ŚWIATŁOWODOWY
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MONITORING

Pakiet Mikrobiznes – 
obniża Twoje rachunki 
w Plusie.

Monitoring biura dzięki 
obrotowej kamerze  
i dostępie do podglądu 
przez aplikację  
lub serwis www.
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