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Umów się na spotkanie 
z Doradcą Handlowym, 
który przyjdzie do Ciebie, 
przedstawi ofertę i załatwi 
wszystkie formalności. 

Nr materiału UP36p/02/2008

C 161c

C 162

G-mode

Hisense

• SMS      • WAP       • Aparat fotograficzny  
• Odtwarzacz MP3        • Radio FM      • Dyktafon 
• Kolorowy wyświetlacz 
  (65 tys. kolorów, 128x160 pikseli) 
• Wymiary i waga: 106x44x16 mm; 84 g 
• Akcesoria: słuchawki, kabel PC, kabury

• SMS      
• Dzwonki polifoniczne
• Organizer 
• Gra
• Kolorowy wyświetlacz 
  (65 tys. kolorów, 128x96 pikseli) 
• Wymiary i waga: 103x42x17,7 mm; 84 g 

• SMS     • Dzwonki polifoniczne
• Radio FM     • Notatnik głosowy
• Organizer     • Gry
• Kolorowy wyświetlacz 
  (65 tys. kolorów, 128x128 pikseli)
• Wymiary i waga: 103x45,5x13,3 mm; 79 g
• Akcesoria: słuchawki

• SMS     • WAP     • Bluetooth®     • Java 
• Dotykowy kolorowy wyświetlacz
   (65 tys. kolorów, 176x220 pikseli)
• Kamera i aparat z flashem 
• Karta pamięci     • Dyktafon     • Odtwarzacz MP3 
• Wymiary i waga: 109x48x17 mm; 103,5 g 
• Akcesoria: słuchawki, kabel PC, rysik, kabury

tranSFERnight   
Surfuj bez ograniczeń i ściągaj duże pliki z prędkością nawet do 2,4 Mb/s w godzinach 24.00-12.00.

tylko 23,18 zł/mc  
Dla Twojej Rodziny telefony już od

Zamień stacjonarny na 

produkt dostępny  
od marca 2008

Cena promocyjna

już od                  zł19 

Cena promocyjna

już od      zł1

produkt dostępny  
od marca 2008
Cena promocyjna

już od                    zł39 

Cena promocyjna

już od                    zł49 



abonament za 
pierwsze Urządzenie(1) 1 zł 

do

6 miesięcy

35 zł
kolejne miesiące                  6 zł  

do

6 miesięcy

59 zł
kolejne miesiące                  

abonament za każde 
kolejne Urządzenie

12 zł  
kolejne miesiące                  

15 zł  
kolejne miesiące                  

BONUS
30 bezpłatnych 
minut w ramach 

abonamentu(2)

100 bezpłatnych 
minut w ramach 

abonamentu(2)

połączenia
wewnątrz pakietu 0 gr 0 gr

połączenia stacjonarne
(lokalne, międzymiastowe, 

międzynarodowe(3))
22 gr 20 gr

połączenia komórkowe
(nie dotyczy sieci Play) 79 gr 63 gr

SMS-y w sieci 12 gr 12 gr

Opłata abonamentowa  
za pakiet 2500 minut(4) 73 zł 55 zł

Opłata abonamentowa  
za nieograniczoną liczbę minut 

na połączenia w SFERII(4)
10 zł 9 zł

(1) Opłata abonamentowa za Usługę podstawową.
(2) Bonus dotyczy Urządzenia abonenckiego wybranego dla Usługi podstawowej, bezpłatne minuty do wykorzystania na połączenia  
    wewnątrzsieciowe, lokalne i międzystrefowe. 
(3) Dotyczy połączeń na numery stacjonarne w USA i do wybranych operatorów w krajach UE.
(4) Usługę tą można wybrać dla dowolnego telefonu w Twoim Pakiecie, a opłata abonamentowa i połączenia rozliczane są za każdy  
    wskazany telefon oddzielnie.

Taryfy dla domu NOMADex 30 v1 NOMADex 100 v1

* W zasięgu sieci Sferia.

NOMADIC to jedyny dostępny na rynku telefon stacjonarny nowej generacji,   
który można zabrać ze sobą wszędzie*. Łączy w sobie mobilność, atrakcyjne stawki  
za połączenia, nowoczesny wygląd i funkcje multimedialne. 

DLACZEGO WARTO ZAMIENIĆ STARY TELEFON NA NOMADIC?

Wewnątrz rodzinnych pakietów bez opłat

Rozmowy z członkami rodziny wewnątrz pakietu kosztują 0 gr.  
Możesz rozmawiać z bliskimi do woli.

Umowa bez zobowiązań

Możesz podpisać umowę i wypowiedzieć ją w dowolnym momencie,  
bez żadnych konsekwencji.

Nie musisz się o nic martwić 

Nasi pracownicy wypełnią za Ciebie wszelkie formalności  
związane ze zmianą operatora.

Limity wydatków

Dla każdego NOMADICA można ustalić oddzielny limit wydatków,  
co pozwala kontrolować rodzinny budżet.  
Ty wybierasz kwotę limitu: 10, 20, 50 lub 75 zł.

Dzwonisz, dokąd chcesz 

Rozmowy międzymiastowe oraz międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej  
i USA kosztują tyle samo, co połączenia lokalne w Warszawie.

Dla Twojej Rodzinytelefony już od

Zamień stacjonarny na 
Nomadic dla rodziny



Umów się na spotkanie 
z Doradcą Handlowym, 
który przyjdzie do Ciebie, 
przedstawi ofertę i załatwi 
wszystkie formalności. 

Nr materiału UP36b/2/2008
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C 161c

C 162

G-mode

Hisense

tranSFERnight   
Surfuj bez ograniczeń i ściągaj duże pliki z prędkością nawet do 2,4 Mb/s w godzinach 24.00-12.00.

tylko 23,18 zł/mc  
Dla Twojej Firmy

Zamień stacjonarny na 

telefony już od

• SMS      • WAP       • Aparat fotograficzny  
• Odtwarzacz MP3        • Radio FM      • Dyktafon 
• Kolorowy wyświetlacz 
  (65 tys. kolorów, 128x160 pikseli) 
• Wymiary i waga: 106x44x16 mm; 84 g 
• Akcesoria: słuchawki, kabel PC, kabury

• SMS      
• Dzwonki polifoniczne
• Organizer 
• Gra
• Kolorowy wyświetlacz 
  (65 tys. kolorów, 128x96 pikseli) 
• Wymiary i waga: 103x42x17,7 mm; 84 g 

• SMS     • Dzwonki polifoniczne
• Radio FM     • Notatnik głosowy
• Organizer     • Gry
• Kolorowy wyświetlacz 
  (65 tys. kolorów, 128x128 pikseli)
• Wymiary i waga: 103x45,5x13,3 mm; 79 g
• Akcesoria: słuchawki

• SMS     • WAP     • Bluetooth®     • Java 
• Dotykowy kolorowy wyświetlacz
   (65 tys. kolorów, 176x220 pikseli)
• Kamera i aparat z flashem 
• Karta pamięci     • Dyktafon     • Odtwarzacz MP3 
• Wymiary i waga: 109x48x17 mm; 103,5 g 
• Akcesoria: słuchawki, kabel PC, rysik, kabury

produkt dostępny  
od marca 2008
Cena promocyjna

już od         zł1 

produkt dostępny  
od marca 2008
Cena promocyjna

już od         zł1 

Cena promocyjna

już od         zł1 

Cena promocyjna

już od         zł1 



(1) Opłata abonamentowa za Usługę podstawową.
(2) Bonus minut dotyczy łącznie wszystkich Urządzeń abonenckich należących do tego samego pakietu. 
    Bezpłatne minuty do wykorzystania na połączenia wewnątrzsieciowe, lokalne i międzystrefowe.
(3) Bonus SMS-ów dotyczy łącznie wszystkich Urządzeń nomadycznych należących do tego 
    samego pakietu. Bezpłatne SMS-y do wykorzystania wewnątrz pakietu. 
(4) Dotyczy połączeń na numery stacjonarne w USA i do wybranych operatorów w krajach UE.
(5) Usługa ta wybierana jest dla całego Pakietu, a opłata jest niezmienna niezależnie od ilości telefonów w Twoim Pakiecie.
(6) Usługa ta realizowana jest na wszystkich posiadanych przez Ciebie telefonach (brak możliwości wyboru usługi na pojedynczy  
    telefon), a opłata jest uzależniona od liczby telefonów w Twoim Pakiecie.

Taryfy dla firmy NOMADix 200 v1 NOMADix 300 v1NOMADIC to jedyny dostępny na rynku telefon stacjonarny nowej generacji,   
który można zabrać ze sobą wszędzie*. Łączy w sobie mobilność, atrakcyjne stawki  
za połączenia i nowoczesny wygląd. 

DLACZEGO WARTO ZAMIENIĆ STARY TELEFON NA NOMADIC?

Wewnątrz firmy bez opłat

W ramach firmowych pakietów nawet 10 pracowników  
może rozmawiać ze sobą bez żadnych ograniczeń.

Umowa bez zobowiązań

Możesz podpisać umowę i wypowiedzieć ją w dowolnym momencie,  
bez żadnych konsekwencji.

Nie musisz się o nic martwić 

Nasi pracownicy wypełnią za Ciebie wszelkie formalności  
związane ze zmianą operatora.

Telefony najnowszej generacji

NOMADIC to nie tylko mobilność i nowoczesny wygląd, ale także wielość funkcji 
multimedialnych takich, jak SMS, WAP, radio, odtwarzacz MP3, Bluetooth® i inne.

Dzwonisz, dokąd chcesz 

Rozmowy międzymiastowe oraz międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej  
i USA kosztują tyle samo, co połączenia lokalne w Warszawie.

Dla Twojej firmy

abonament za 
pierwsze Urządzenie(1) 9 zł 

do

6 miesięcy

84 zł
kolejne miesiące                  12 zł  

do

6 miesięcy

120 zł
kolejne miesiące                  

abonament za każde 
kolejne Urządzenie

17 zł  
kolejne miesiące                  

18 zł  
kolejne miesiące                  

BONUS
200 bezpłatnych 

minut(2) i do 300 SMS-ów  
w pakiecie (3)

300 bezpłatnych 
minut(2) i do 300 SMS-ów  

w pakiecie (3)

połączenia
wewnątrz pakietu 0 gr 0 gr

połączenia stacjonarne
(lokalne, międzymiastowe, 

międzynarodowe(4))
od 9 gr od 6 gr

połączenia komórkowe
(nie dotyczy sieci Play) od 55 gr od 52 gr

SMS-y w sieci 12 gr 12 gr

Opłata abonamentowa  
za pakiet 2500 minut(5) 42 zł 19 zł

Opłata abonamentowa  
za nieograniczoną liczbę minut 

na połączenia w SFERII  

za jeden telefon (6)

4 zł 2 zł

* W zasięgu sieci Sferia.

telefony już od

Zamień stacjonarny na 
Nomadic dla BIZNESU


