
Środki ze startera możesz również
wykorzystać na usługi dodatkowe
w GaduAIR:

– Wysyłanie SMS/MMS do użytkowników
Gadu-Gadu na Moją Generację i Blip

– Wysyłanie kartek multimedialnych do
użytkowników Gadu-Gadu

– Powiadomienia z Gadu-Gadu
i z Mojej Generacji na komórkę

– Przesyłanie zdjęć do galerii na Moją Generację
– Zmiana MMS-em avatara w Gadu-Gadu oraz

innych serwisach Gadu-Gadu
– Zmiana opisu SMS-em na komunikatorze

Gadu-Gadu

W GaduAIR możesz dodatkowo:
– Mieć jeden wspólny numer telefonu

komórkowego oraz komunikatora Gadu-Gadu
w komórce i w komputerze

– Dzwonić, SMS-ować i wysyłać zdjęcia
bezpośrednio z Gadu-Gadu w komórce

Więcej na www.gaduair.pl

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Szczegółowe warunki świadczenia usług określa cennik oraz regulamin świadczenia
usług dostępny w punktach sprzedaży i na www.gaduair.pl
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Teraz masz więcej do gadania!
GaduAIR to oferta na kartę, łącząca telefonię komórkową,
telefonię internetową naGłos, Mobilny Internet oraz darmowy
komunikator Gadu-Gadu w komórce.

W GaduAIR dostajesz ekstra bonusy:
Bonus za doładowanie
Już przy pierwszym doładowaniu dostajesz dodatkowe środki
i pakiety do wykorzystania! Za trzecie i każde kolejne dołado-
wanie przez stronę www.gaduair.pl dostajesz 30% środków
więcej do wykorzystania na wszystkie usługi.

Środki z dodatkowych doładowań i pakietów ważne są przez 30 dni
* za doładowanie typu „Doładowanie on-line” dostępne na stronie www.gaduair.pl

** aby uzyskać dodatkowe środki, musisz podać numer telefonu w GaduAIR osoby,
która poleciła ci starter

*** aby uzyskać dodatkowe środki, Twój numer musi zostać wskazany przez
odpowiednią liczbę osób w sieci GaduAIR, jako numer osoby polecającej

* w ramach pakietu transmisji danych aktywowanego na starterze i przy każdym
doładowaniu

** do PLAY i Cyfrowy Polsat 49 gr/min
*** prędkość do 7,2 MB/s (HSDPA). Zależy od jakości połączenia i użytego

modemu/telefonu
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pierwsze/drugie
doładowanie

trzecie doładowanie
i każde kolejne

do wykorzystania
na:

inne sposoby
doładowania 10%/10% 15% wszystkie usługi

on-line przez
www.gaduair.pl* 20%/25%
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bezpłatne pakiety
internetowe
rozliczanie co 1 kB

pakiety minut w usłudze
naGłos do wykorzystania
na połączenia z krajowymi
numerami stacjonarnymi

20 zł

40 MB

20 minut

100 zł

200 MB

100 minut

30% wszystkie usługi

dla poleconych** 10%/10% 10% rozmowy w sieci
GaduAIR

za polecanie*** do 100% do 100% rozmowy w sieci
GaduAIR

10 minut

10 MB

10 zł 50 zł

100 MB

50 minut

Twoje bonusy

Bezpłatne pakiety
za doładowanie

połączenia z telefonu Opłata
komórkowego:

przesyłanie wiadomości tekstowych bezpłatnie*
w Gadu-Gadu w komórce

krajowe do wszystkich operatorów
29 gr/min**

komórkowych i na numery stacjonarne

międzynarodowe do krajów UE od 2 zł/min

SMS/MMS do wszystkich sieci 15 gr/30 gr

SMS/MMS na numery międzynarodowe 61 gr/2,5 zł

Mobilny Internet***
50 gr/1 MB

rozliczanie 1 gr co 20 kB

połączenia z Gadu-Gadu
(w usłudze naGłos):

na krajowe telefony komórkowe 25 gr/min*

na krajowe telefony stacjonarne 7 gr/min

na zagraniczne telefony stacjonarne od 5 gr/min

z dowolnego miejsca na świecie bezpłatnie,
do innego użytkownika naGłos bez limitów

w roamingu od 1 zł
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