
Wymarzona oferta

PLUS.PL

ABONAMENT

ELASTYCZNA OFERTA

24GB

ROZMOWY,
SMS-Y, MMS-Y

BEZ
LIMITU

do wyboru:



[1] Oferta: Dotyczy wybranych wariantów ofert, szczegóły w Regulaminach: „PLUS. III”, „PLUS. III ELASTYCZNA”, „PLUS. III z INTERNETEM 85”, „DUET, RODZINA, RODZINA+ III”, „DUET, RODZINA, RODZINA+ 
III DODATKOWA KARTA”, „Plus Internet EXTRA ABO” i „smartDOM 4.5 – TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON” na plus.pl [2] Dotyczy wybranych wariantów ofert. Dla abonamentów 30 zł i 40 zł maksymalna liczba 
umów z rabatem w Promocjach typu „DUET, RODZINA, RODZINA+” wynosi: DUET – 1 umowa, RODZINA – 2 umowy, RODZINA+ – 3 umowy. Szczegóły w Regulaminach na plus.pl. Dla abonamentu 50 zł, 70 zł 
i 75 zł maksymalna liczba umów z rabatem 25 zł w ramach programu smartDOM 4.5 wynosi 3 umowy. Szczegóły w Regulaminach: „PLUS. III”, „PLUS. III z INTERNETEM 85” i „smartDOM 4.5 – TELEWIZJA, INTERNET, 
TELEFON” na plus.pl [3] HBO GO dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w „Regulaminie HBO GO – Pakiet Danych 2” oraz ,,PLUS. III” na plus.pl [4] TIDAL dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły 
w Regulaminie „PLUS. III” na plus.pl [5] Pakiet IPLA Polsat Sport Premium: Szczegóły w Regulaminie „TRANSMISJA DANYCH DO IPLA (kanały własne Plus)” oraz „PLUS. III” na plus.pl [6] Pakiet 120 minut: Szczegóły 
w Regulaminie Promocji „Pakiet minut na głosowe połączenia międzynarodowe w UE” na plus.pl [7] Informacje w ulotce aktualne na dzień 26.08.2019 r.

Wszystko bez limitu 
i Internet do tego

Wymarzona oferta
ABONAMENTABONAMENT

Abonament 
miesięcznie 30 zł 40 zł 50 zł 70 zł 75 zł

Abonament 
za dodatkową 
kartę

15 zł
zdecyduj przy 

zakupie 

20 zł
zdecyduj przy 

zakupie 

25 zł
dokup 

w dowolnym 
momencie

45 zł
dokup 

w dowolnym 
momencie

50 zł
dokup 

w dowolnym 
momencie

Internet 2 GB 4 GB 12 GB
potem 1 Mb/s

24 GB
potem 2 Mb/s

72 GB
potem 1 Mb/s

Rozmowy, 
SMS-y i MMS-y 
do wszystkich

nielimitowane

120 minut połączeń 
międzynarodowych 
wychodzących

20 zł/mies. 20 zł/mies. za darmo

dostępny tylko w abonamencie 70 zł

wybierz 
jedną

z usług 
w cenie 

abonamentu

dostępny tylko 
w abonamencie 

70 zł

2 miesiące na próbę, 
potem 20 zł/mies. (na dowolny okres)

2 miesiące na 
próbę, 
potem 

20 zł/mies. (na 
dowolny okres)

40 zł/mies. (na dowolny okres)
40 zł/mies.

 (na dowolny 
okres)

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

SMS 
o treści: 

Extra 2GB

SMS 
o treści: 

Extra 4GB

SMS 
o treści: 

Extra 12GB

SMS 
o treści: 

Extra 24GB

SMS 
o treści: 

Extra 24GB

POLECAMY

Internet bez końca

+  Oglądaj zmagania 
piłkarzy na dowolnym 
urządzeniu!

+  Oglądanie w IPLI nie 
pomniejsza Twojego 
pakietu danych.

Sprawdź na plus.pl/mistrzowska-oferta

+  Miliony utworów polskich i zagranicznych artystów 
zawsze przy Tobie. 

+  Twórz własne playlisty i słuchaj muzyki w trybie offl ine.
Sprawdź na plus.pl/tidal

+  Hity fi lmowe, premiery seriali 
i kultowe produkcje – gdzie chcesz 
i kiedy chcesz!

+  Oglądaj jednocześnie 
na 2 urządzeniach!

+  Oglądanie HBO GO nie pomniejsza 
Twojego pakietu danych!

Sprawdź na plus.pl/hbogo
Hotel Transylvania 3 © 2018 Sony Pictures Animation Inc. and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved. 

nielimitowane 
rozmowy, 

SMS-y, MMS-y 
i 120 minut do UE

potem 2 Mb/s
24 GB

Internet bez końca

Wybierz 
jedną z usług

 w cenie 
abonamentu

70 zł

Abonament

miesięcznie

45 zł

Abonament 
za dodatkową kartę

dokup w dowolnym 
momencie



COŚ EKSTRASMARTFONY

Kupuj smartfony, 
kiedy chcesz!

Dot. wybranych wariantów oferty. Szczegóły w Regulaminie Promocji „Plan ZERO” i na plus.pl. Abonent ponosi opłaty określone w Regulaminie Promocji w zależności od rodzaju usług, z których faktycznie 
korzysta. Słuchawki FreeBuds Lite dostępne z telefonem HUAWEI P30 Pro. Szczegóły w Regulaminie „Huawei z dodatkowym urządzeniem” na plus.pl

Abonament z Extra GB: Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w Regulaminie ,,Plus. III z INTERNETEM 85” na plus.pl

0%

Potrzebujesz więcej smartfonów? 
W Plusie możesz dokupić dodatkowe smartfony 
bez kosztów abonamentów. 

Rozwijaj talenty i wiedzę swojego dziecka!

SPRAWDŹ W KATALOGU SPRZĘTÓW I NA PLUS.PL

RATY Zmień swój smartfon 
w router Wi-Fi i udostępniaj 
Internet na inne urządzenia
Teraz za 75 zł/mies. rozmowy do wszystkich, SMS-y, MMS-y 
bez limitu i 72 GB Internetu!

HOT SPOT W SMARTFONIE

potem 1 Mb/s

60 GB25 zł

+
50 zł

potem 1 Mb/s
12 GB rozmowy, 

SMS-y, MMS-y 
bez limitu, 

120 minut do UE

Twój 
abonament

Ekstra 
GB

Squla – radość z nauki

Skorzystaj teraz z oferty specjalnej i odbierz miesiąc gratis!
Szczegóły na: plus.pl/squla

Interaktywne 
zadania 

dla dzieci 
w klasach 1–6

Dostępne 
wszystkie 

przedmioty 
szkolne

Korzystaj na: 
komputerze, 

tablecie, 
smartfonie

1 miesiąc 
GRATIS 

i supercena 
(w Plusie)

DOKUP ZA 
JEDYNE 59 zł!

HUAWEI FreeBuds Lite



 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

od ceny tego pakietu. 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 (MIX) 2. Więcej informacji na plus.pl/roaming

MIXMIX

Oferta na doładowania 
z telefonem od 1 zł 

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

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

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

Smartfony już od 1 zł bez rat 
i rachunków 
Dobierz smartfon z naszego 
katalogu sprzętów.

HUAWEI Y6 (2019) DUAL SIM

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.

Pakiet
300

minut

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

Pakiet
Video

Oglądaj YouTube taniej.
Aktywuj pakiet cykliczny 
2,5 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

Kumulacja w MIX 
– nie tracisz minut i GB
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Szczegóły w regulaminie promocji „Ja+ Bezpieczny Dom – smartDOM” 
i  regulaminie programu „smartDOM 4.5 – TELEWIZJA, INTERNET, TELEFON” 
dostępnych na: www.plus.pl, www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradców. Wszystkie 
podane ceny zawierają podatek VAT 23%. Oferta ważna na dzień 26.08.2019 r. 
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej.

-10 zł
co miesiąc

na dokupioną 
usługę podstawową

Oszczędzaj z głową w smartDOM!
Program smartDOM to wiele ważnych usług dla Twojego domu, które możesz łączyć
i dzięki temu korzystać z rabatów! Masz u nas telewizję, telefon lub Internet? 
Dokup w dowolnym momencie inną usługę podstawową (telewizję, telefon lub Internet), 
a dostaniesz na nią 10 zł rabatu co miesiąc przez cały czas trwania umowy.

TELEWIZJA
NAZIEMNA

TELEWIZJA
KABLOWA

TELEWIZJA
SATELITARNA

TELEWIZJA

INTERNET LTE

INTERNET
ŚWIATŁOWODOWY

INTERNET

TELEFON
STACJONARNY

TELEFON

UBEZPIECZENIA

MONITORING

DODATKOWE 
USŁUGI

Z A P R A S Z A M Y  D O  K I N !


