
PLUS.PL

ABONAMENT

PLUS.PL

50zł
PO RABACIE ZA 

E-FAKTURĘ 10 ZŁ

12GB

24GB
INTERNETU

A rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu!

2 X WIĘCEJ GB



Dobierz smartfon 
do abonamentu 

SMARTFONY NA RATY 0%

Dot. wybranych wariantów oferty. Abonent ponosi opłaty określone w Regulaminie Promocji w zależności od rodzaju usług, z których faktycznie korzysta. Szczegóły w Regulaminach Promocji: „PLAN ZERO 5.0”,  
„Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń” na plus.pl
Informacje w ulotce aktualne na dzień 1.03.2021 r.

W Plusie smartfony kupujesz, jak chcesz i kiedy chcesz:
+  możesz dokupić smartfon do swojego abonamentu,
+  możesz też zakupić go bez kosztów abonamentu.

SPRAWDŹ W KATALOGU SPRZĘTÓW I NA PLUS.PL

TYLKO W

OPPO Reno4 Z 5G

TYLKO W

ABONAMENT

[1] Oferta LTE: Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w Regulaminach: „PLUS. 5.2”, „Plus Internet EXTRA ABO II”, „Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń” i „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, 
Telefon” na plus.pl. Warunkiem skorzystania z programu smartDOM i otrzymania Rabatu/Benefitu jest zachowanie warunków Regulaminów Promocji oraz wyrażenie zgody smartDOM na przekazywanie danych 
pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. a Polkomtelem Sp. z o.o. [2] Dotyczy wybranych wariantów ofert. Dla abonamentów: 50 zł i 75 zł maksymalna liczba umów z rabatem 25 zł w ramach programu smartDOM 4.5 
wynosi 3 umowy. Szczegóły w Regulaminach: „PLUS. 5.2” i „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” na plus.pl [3] HBO GO dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w „Regulaminie HBO GO – Pakiet 
Danych 3” na plus.pl [4] Pakiet 120 minut: Szczegóły w Regulaminie Promocji „Pakiet minut na głosowe połączenia międzynarodowe w UE” na plus.pl [5] TIDAL dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły 
w Regulaminach: „PLUS. 5.2”, „TIDAL dla Abonentów PLUS” i „TIDAL Muzyka” na plus.pl/tidal [6] Informacje w ulotce aktualne na dzień 1.03.2021 r.

Plus podwaja gigabajty!
Abonament 
telefoniczny
miesięcznie po rabacie 
za e-fakturę 10 zł

30 zł 50 zł 75 zł

Abonament 
telefoniczny 
za dodatkową kartę 
miesięcznie po 
rabatach za e-fakturę 
10 zł i smartDOM 25 zł

– 25 zł
dokup 

w dowolnym momencie

50 zł
dokup 

w dowolnym momencie

Internet
2 GB
4 GB

12 GB
24 GB
potem 1 Mb/s

72 GB
potem 1 Mb/s

Rozmowy, 
SMS-y i MMS-y 
do wszystkich

nielimitowane

120 minut połączeń 
międzynarodowych
wychodzących 
do UE

20 zł bez opłat

90 dni bez opłat, 
potem 19,99 zł/30 dni (na dowolny okres)

24 mies. 
bez opłat

miesiąc bez opłat, 
potem 20 zł/mies. (na dowolny okres)

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

Extra 2GB Extra 12GB Extra 15GB

SMS o treści: 



NOWOŚĆ

[1] Oferta 5G: Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w Regulaminach: „PLUS. 5.2”, „Plus Internet EXTRA ABO II”, „Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń” i „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, 
Telefon” na plus.pl. Warunkiem skorzystania z programu smartDOM i otrzymania Rabatu/Benefitu jest zachowanie warunków Regulaminów Promocji oraz wyrażenie zgody smartDOM na przekazywanie danych 
pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. a Polkomtelem Sp. z o.o. [2] Dotyczy wybranych wariantów ofert. Dla abonamentów: 60 zł, 90 zł i 120 zł maksymalna liczba umów z rabatem 25 zł w ramach programu smartDOM 
4.5 wynosi 3 umowy. Szczegóły w Regulaminach: „PLUS. 5.2” i „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” na plus.pl [3] HBO GO dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w „Regulaminie HBO GO – Pakiet 
Danych 3” na plus.pl [4] Pakiet 120 minut: Szczegóły w Regulaminie Promocji „Pakiet minut na głosowe połączenia międzynarodowe w UE” na plus.pl [5] TIDAL dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły 
w Regulaminach: „PLUS. 5.2”, „TIDAL dla Abonentów PLUS” i „TIDAL Muzyka” na plus.pl/tidal [6] Zasięg 5G dostępny w wybranych miastach w Polsce. Szczegóły w Regulaminie „PLUS. 5.2” oraz na mapie zasięgu 
na plus.pl [7] Informacje w ulotce aktualne na dzień 1.03.2021 r.

Wybierz swoją taryfę 5G

Abonament 
telefoniczny
miesięcznie po rabacie 
za e-fakturę 10 zł

60 zł 90 zł 120 zł

Abonament 
telefoniczny 
za dodatkową kartę 
miesięcznie po 
rabatach za e-fakturę 
10 zł i smartDOM 25 zł

35 zł
dokup 

w dowolnym momencie

65 zł
dokup 

w dowolnym momencie

95 zł
dokup 

w dowolnym momencie

Internet
25 GB
50 GB
potem 1 Mb/s

100 GB
potem 1 Mb/s

150 GB
potem 1 Mb/s

Rozmowy, 
SMS-y i MMS-y 
do wszystkich

nielimitowane

120 minut połączeń 
międzynarodowych
wychodzących 
do UE

bez opłat 

24 mies. bez opłat

miesiąc bez opłat, 
potem 20 zł/mies. (na dowolny okres)

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

SMS o treści: 
Extra 15GB

Dostęp do 5G od Plusa jest w wybranych lokalizacjach – sprawdź, czy jesteś w zasięgu.

Zasięg 5G dostępny w wybranych miastach w Polsce. Szczegóły w Regulaminie „PLUS. 5.2” oraz na mapie zasięgu na plus.pl

Niezawodne taryfy 5G 
od Plusa

Internet do 600 Mb/s 
Najnowsze taryfy dają Ci dostęp do prawdziwej sieci 5G!
W zasięgu 5G od Plusa jest już ponad 7 milionów 
mieszkańców Polski, a będzie jeszcze więcej!

Bez limitu
W Plusie w każdej taryfi e 
rozmawiasz, SMS-ujesz 
i MMS-ujesz bez ograniczeń.

Duże pakiety GB
Największe pakiety gigabajtów specjalnie dla Ciebie! 
Dodatkowo, nawet po wykorzystaniu pakietu GB 
z Twojej taryfy, nadal będziesz miał dostęp do Internetu. 
Bez końca! 

150
GB

+  Sprawdź, czy jesteś w zasięgu na
plus.pl/mapa-zasiegu

Jak skorzystać?
+  Wybierz polecany abonament 

i sprzęt 5G od Plusa

Wybierając 5G od Plusa, 
zyskujesz:

Ultraszybki 
Internet 

Bardziej stabilne 
połączenie

Niskie 
opóźnienia

Nowy wymiar 
rozrywki



Kumulacja w MIX 
– nie tracisz minut i GB

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)

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

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

[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 wykorzystać w UE – jej wielkość zależy od ceny tego 
pakietu. Więcej informacji na plus.pl/roaming

MIX

Pakiet
300

minut

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

Pakiet
Video

Oglądaj YouTube i TikTok taniej.
Aktywuj pakiet cykliczny 
10 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

Oferta na doładowania 
z telefonem w supercenie

MIX

[1] Szczegóły w Regulaminach Promocji: „Plus MIX”, „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”, „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. 

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

Doładowania możesz zrealizować 
szybciej i wcześniej zakończyć umowę
bez konsekwencji fi nansowych.

Za telefon płacisz tylko raz, przy 
podpisywaniu umowy. Potem 
doładowujesz konto jak w ofercie na kartę.

Bonus dla Stałych Klientów.
Przedłużający umowę otrzymują 
dodatkowo 12 GB.

XIAOMI REDMI 9C NFC 32GB MOTOROLA MOTO E7LG K22

Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie w ofercie 
dostępnej w Katalogu Sprzętów.
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APLIKACJE

Rozrywka, jaką lubisz

Normalni ludzie © Hulu Originals. All Rights Reserved. Euforia – odcinki specjalne © Home Box Office. All Rights Reserved. 

+  Oglądaj jednocześnie na 2 urządzeniach.
Gdzie chcesz i kiedy chcesz!

+  Oglądanie HBO GO nie pomniejsza 
Twojego pakietu danych!

Sprawdź na plus.pl/hbogo

PART 1: RUE
STREAMING DEC 6

Usecrypt Messenger w promocyjnej cenie, a do tego dodatkowo 1 miesiąc gratis przy umowie na 12 miesięcy zawartej w sieci Salonów Plusa. Aplikacja do pobrania w Google Play lub App Store. Komunikator 
obsługuje telefony z systemem iOS oraz Android (bez HUAWEI). Szczegóły w Regulaminie Usecrypt Messenger dostępnym w sieci Salonów Plusa oraz na usecryptmessenger.com/regulamin 
Podmiotem odpowiedzialnym za usługę Usecrypt Messenger jest UseCrypt Polska Sp. z o.o.

Usecrypt Messenger

usecryptmessenger.com/plus

+  TIDAL działa w tle – słuchaj muzyki 
i używaj innych aplikacji w tym 
samym czasie!

+  Słuchaj playlist stworzonych przez Twoich 
ulubionych artystów i naszą redakcję!

Sprawdź na plus.pl/tidal

Aplikacja, która sprawdzi, 
czy Twój telefon nie został 
zhakowany


