
zestaw w jednym
abonamencie

1 smartfon  1 tablet+ =
  

na start
0zł

z opłatą miesięczną 84,90 zł  



nowość!

0zł0zł
na start w ofercie 
Masz Oba Ma 59,90 zł

na start w ofercie 
Masz Oba Ma 79,90 zł

Wybierz swój zestaw: 
tablet Modecom Freetab 9701 HD X1 
ze smartfonem Sony XperiaTM J lub  
ze smartfonem Nokia Lumia 520.

W jednym abonamencie.

Masz Oba Ma i Masz Smartfon
Nowoczesne smartfony i tablety

Smartfony i tablety
za 0 zł na start!

W momencie zawierania umowy w ofercie „Masz Oba Ma za 0 zł na start - raty” Abonent nie płaci ceny za zestaw. Abonent jest zobowiązany do spłaty rat 
za zestaw zgodnie z harmonogramem rat. Wysokość rat dla zestawu Sony Xperia J + tablet wynosi 20 zł/mc. Opłata miesięczna zawiera opłatę 
za Ofertę Masz Oba Ma i ratę. Szczegóły w regulaminie promocji na www.plus.pl.

W momencie zawierania umowy w ofercie „Masz Oba Ma za 0 zł na start - raty” Abonent nie płaci ceny za zestaw. Abonent jest zobowiązany do spłaty rat 
za zestaw zgodnie z harmonogramem rat. Wysokość rat dla zestawu Nokia Lumia 520 + tablet wynosi 25 zł/mc. Opłata miesięczna zawiera opłatę 
za Ofertę Masz Oba Ma i ratę. Szczegóły w regulaminie promocji na www.plus.pl.

4 GB 
wbudowanej
pamięci

ekran dotykowy 4” Wi-Fi, GPS

aparat 5 MPix aplikacja Walkman

Nokia Lumia 520 + Modecom FreeTab 9701 HD X1Sony XperiaTM J  + Modecom FreeTab 9701 HD X1

Wybierasz atrakcyjny smartfon lub 
zestaw Oba Ma w niższym abonamencie.

Oszczędzasz dzięki darmowym rozmowom w sieci Plus.
Masz nowoczesnego smartfona.
Gadasz dzięki dużym pakietom minut do wszystkich sieci.

Szczegóły w regulaminie z grupy promocji „Masz smartfon za 0 zł na start – raty” oraz „Masz Oba Ma za 0 zł na start – raty” dla Klientów przenoszących numer 
i na stronie www.plus.pl.

Oferta Masz Smartfon/
Masz Oba Ma z e-fakturą 
dla Klientów przenoszących numer

49,90 zł
dla Nowych Klientów  

54,90 zł

59,90 zł
dla Nowych Klientów 

64,90 zł

79,90 zł
dla Nowych Klientów  

84,90 zł

99,90 zł
dla Nowych Klientów  

104,90 zł

0,18 złStawka za SMS do wszystkich sieci 
poza abonamentem

Minuty do wszystkich sieci 
(wymienne na SMS-y, MMS-y 
w stosunku 1:1) 1

200 minut 400 minut 600 minut 1000 minut

0 złNielimitowane 
rozmowy w sieci Plus

1 GB 2,5 GBPakiet internetowy

Dla przenoszących numer Do 3 abonamentów gratis

0,29 złStawka za minutę połączenia 
krajowego

ekran dotykowy 4” Wi-Fi, GPS

aparat 5 MPix

8 GB 
wbudowanej
pamięci

ekran dotykowy 9,7” Wi-Fi

1,0 procesor 
Cortex A8 1 GHz

16
GB

16 GB wbudowanej 
pamięci

ekran dotykowy 9,7” Wi-Fi

1,0 procesor 
Cortex A8 1 GHz

16
GB

16 GB wbudowanej 
pamięci

1 smartfon  1 tablet+ =

w zestawiew zestawie

 0 zł
na start



nowość! nowość!

0zł
na start w ofercie 
Masz Smartfon 79,90 zł

Oferta Masz Smartfon
Najnowsze modele

Smartfony 
za 0 zł na start!

LG Swift L9 

0zł
na start w ofercie 
Bez Limitu 119 zł

0zł
na start w ofercie 
Bez Limitu 119 zł

Internet w technologii LTE
w telefonie w ofercie Bez Limitu

Rozmowy bez limitu 
do wszystkich sieci

Samsung Galaxy S4

Sony XperiaTM Z

0zł
na start w ofercie 
Bez Limitu 119 zł

LG Swift G

0zł
na start w ofercie 
Masz Smartfon 59,90 zł

Nokia Lumia 620

ekran dotykowy 3,8” Wi-Fi, GPS

aparat 5 MPix

Ceny dotyczą oferty „Masz Smartfon w Bez Limitu za 0 zł na start - raty”. Wybierając tę ofertę Abonent jest zobowiązany do spłaty raty za sprzęt zgodnie
z harmonogramem rat. Wysokość raty dla LG Swift G wynosi 40 zł/mc, dla Samsung Galaxy S4 wynosi 60 zł/mc, dla Sony Xperia Z wynosi 60 zł/mc. 
Opłata miesięczna zawiera opłatę za Ofertę Bez Limitu i ratę.

Ceny dotyczą oferty „Masz Smartfon za 0 zł na start - raty”. Wybierając tę ofertę Abonent jest zobowiązany do spłaty raty za sprzęt zgodnie z harmonogramem rat.
Wysokość raty dla Nokia Lumia 620 wynosi 15 zł/mc, dla Nokia Lumia 820 wynosi 20 zł/mc, dla Samsung Galaxy SIII mini wynosi 20 zł/mc, dla LG Swift L9 wynosi 
15 zł/mc. Opłata miesięczna zawiera opłatę za Ofertę Masz Smartfon i ratę.

16 GB 
wbudowanej
pamięci

16 GB 
wbudowanej
pamięci

32 GB 
wbudowanej
pamięci

Oferta Bez Limitu 
z e-fakturą 119 zł

Nielimitowane połączenia 
do krajowych sieci komórkowych 0 zł

Nielimitowane SMS-y, MMS-y 
do krajowych sieci komórkowych 0 zł

Pakiet internetowy 2 GB

Nielimitowane połączenia 
do krajowych sieci stacjonarnych 2 0 zł

Szczegóły oferty w regulaminie z grupy promocji „Masz smartfon w Bez Limitu 
za 0 zł na start – raty” dla Klientów przenoszących numer i na stronie www.plus.pl.

Wybierz ofertę w Plusie z najszybszym mobilnym 
internetem w technologii LTE i nowoczesnym 
smartfonem za 0 zł na start! Dzwoń bez limitu 
do wszystkich sieci!

8 GB 
wbudowanej
pamięci

4 GB 
wbudowanej
pamięci

Dla przenoszących numer Do 3 abonamentów 
gratis

0zł
na start w ofercie 
Masz Smartfon 99,90 zł

Nokia Lumia 820

ekran dotykowy 4,3” 
AMOLED ClearBlack Wi-Fi, NFC, GPS

aparat 8 MPix 
z optyką Carl Zeiss LTE szybki internet LTE

8 GB 
wbudowanej
pamięci

8 GB 
wbudowanej
pamięci

0zł
na start w ofercie 
Masz Smartfon 79,90 zł

Samsung Galaxy SIII mini 

ekran dotykowy 5” 
full HD

odporność na kurz 
i wodę IP 55/57

aparat 13 MPix 
z funkcją HDR 

1,5 czterordzeniowy 
procesor 1,5 GHz

ekran dotykowy 4,7” 
True HD IPS Plus NFC NFC

aparat 13 MPix 1,5 czterordzeniowy 
procesor 1,5 GHz

ekran dotykowy 5” Full 
HD Super AMOLED

szybki internet LTE, 
Wi-Fi, GPS

aparat 13 MPix

ekran dotykowy 4,7” Wi-Fi, GPS

aparat 5 MPix QT Quick Translator - funkcja 
tłumaczenia tekstów

ekran dotykowy 4”
Super AMOLED

szybki internet, 
Wi-Fi, DLNA, GPS

aparat 5 MPix



nowość!

9zł
w ofercie Gadasz 
79,90 zł

nowość!nowość!

Nawet 1000 darmowych minut 
do wszystkich sieci!

1zł
w ofercie 
Gadasz 49,90 zł

Nokia 206

Oferta tylko SIM
bez telefonu!

Abonament 
już od 19,90 zł!

Oferta Gadasz
dla lubiących rozmawiać!

Rozmawiaj godzinami 
w ofercie Gadasz.

Oszczędzasz rozmawiając bez limitu ze wszystkimi w Plusie. 
Masz smartfon już za 1 zł. Gadasz swobodnie dzięki 
darmowym pakietom minut.

 Szczegóły w regulaminie z grupy promocji „Gadasz” dla Klientów przenoszących numer i na stronie www.plus.pl.

29zł
w ofercie 
Gadasz 59,90 zł

Nokia 301

Masz już telefon? Wybierz ofertę Tylko SIM 
i ciesz się niskim abonamentem!

Oszczędzasz dzięki niskim abonamentom. 
Masz duże pakiety minut do wszystkich sieci. 
Gadasz bez końca.

Abonament 19,90 zł 29,90 zł 39,90 zł 59,90 zł

Minuty do wszystkich 
sieci (wymienne na SMS-y, 
MMS-y w stosunku 1:1) 1

dla przenoszących 
numer

dla Nowych 
Klientów

180 minut 340 minut 550 minut 1000 minut

120 minut 240 minut 400 minut 800 minut

200 MB na próbę (0 zł przez 2 m-ce, następnie 7 zł/m-c) lub 500 MB na stałe (10 zł/m-c)Pakiet internetowy na próbę

18 miesięcyDługość kontraktu

Nielimitowane 
połączenia w Plusie -

0 zł przez 3 m-ce 0 zł przez 6 m-cy
0 zł

następnie 10 zł

 Szczegóły w regulaminie z grupy promocji „Oszczędzasz tylko SIM” dla Klientów przenoszących numer i na stronie www.plus.pl.

9zł
w ofercie Gadasz 
59,90 zł

Samsung Galaxy Young Sony XperiaTM E

4 GB 
wbudowanej
pamięci

Minuty do wszystkich sieci (wymienne 
na SMS-y, MMS-y w stosunku 1:1) 1 200 minut 400 minut 600 minut 1000 minut

0 zł0 zł przez 3 m-ce 0 zł przez 6 m-cy
Nielimitowane 
rozmowy w sieci Plus 3

200 MBPakiet internetowy na próbę 
(0 zł przez 2 m-ce, potem 7 zł/mc)

0,29 zł
Stawka za minutę połączenia 
krajowego

0,18 zł
Stawka za SMS do wszystkich sieci 
poza abonamentem

Abonament 
dla przenoszących numer

39,90 zł
dla Nowych Klientów 

44,90 zł

49,90 zł
dla Nowych Klientów 

54,90 zł

59,90 zł
dla Nowych Klientów 

64,90 zł

79,90 zł
dla Nowych Klientów 

84,90 zł

4 GB 
wbudowanej
pamięci

2,6 wyświetlacz 2,6” czytnik kart microSD

aparat 1,3 MPix klasyczna obudowa

2,4 wyświetlacz 2,4” czytnik kart microSD

aparat 3,2 MPix klasyczna obudowa

ekran dotykowy 3,27” Wi-Fi, GPS

aparat 3 MPix 

Do 3 abonamentów gratisDla przenoszących numer Do 3 abonamentów gratisDla przenoszących numer

ekran dotykowy 3,5” Wi-Fi, GPS

aparat 3,2 MPix



Urlop? Teraz taniej w całej UE!
Pisz, dzwoń i odbieraj!

Podwójne korzyści
w Plusie i Cyfrowym Polsacie! 4

Roaming w Unii Europejskiej
teraz bez żadnych obaw!

Specjalna oferta
dla Klientów Plusa

Pisz, dzwoń i odbieraj połączenia 
w całej Unii za jedyne 39 groszy 
za minutę lub SMS!

Wystarczy aktywować usługę „Wszędzie w Unii” za 24 zł  
na okres 30 dni i cieszyć się słońcem bez obaw o wysokie 
stawki połączeń! Usługa działa w całej Unii Europejskiej,  
a także w Norwegii, Liechtensteinie oraz na Islandii. 
Aktywuj usługę poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a 
o treści AKT UE39 pod numer 2601.

Jeśli jesteś Abonentem telewizji satelitarnej 
Cyfrowego Polsatu, wybierz jedną z ofert 
lub przedłuż umowę w Plusie Abonament.
Dodatkowo otrzymasz do 960 minut 
do wszystkich w Plusie Abonament. 

Jeśli jesteś Klientem Plus Abonament, skorzystaj 
z oferty telewizji satelitarnej, a otrzymasz Bon Filmowy 
na oglądanie filmów VOD w Domowej wypożyczalni 
przez cały okres trwania Twojej umowy:

Filmowy Bon Plus 5

do wykorzystania na filmy VOD

Wartość wszystkich bonów 
otrzymanych w okresie umowy 
na 29 miesięcy

Wybierz telewizję 
w Cyfrowym Polsacie - 
odbierz swoje korzyści

30 zł co miesiąc

840 zł

Familijny 
MaxHD

30 zł co miesiąc

840 zł

Familijny MaxHD 
+ 1 lub 2 pakiety 

dodatkowe

40 zł co miesiąc

1120 zł

PREMIUM 
+ serwisy online

51
03

51

Opłata za całe połączenie z sieci Plus – 0,20 zł. Opłata za minutę 
połączenia z sieci innych operatorów – zgodna z cennikiem operatora. 
Infolinia nie obsługuje sprzedaży oferty dedykowanej Plus i Cyfrowy Polsat. 

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej, a zamieszczony w niej opis 
produktu może odbiegać nieznacznie od faktycznych właściwości produktu. 
Szczegóły w cenniku, regulaminie, w punktach sprzedaży i na www.plus.pl. 
Promocje i usługi nie dotyczą rozmów i SMS-ów m.in. w roamingu. 
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT 23%. 
Oferta ważna na dzień 03.06.2013 r. i/lub do wyczerpania zapasów.

Sprzedaż: 601 100 601

4) Promocja dostępna w wybranych punktach sprzedaży, oferta nie jest dostępna 
 dla Klientów posiadających REGON oraz Klientów Multioferty Cyfrowego Polsatu. 
 Szczegóły oferty w regulaminie promocji „Zyskaj więcej – dodatkowe korzyści 
 w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu”, „Filmowy Bon Plus 
 w Cyfrowym Polsacie” na www.cyfrowypolsat.pl i www.plus.pl.
5) Pierwszy Filmowy Bon Plus jest aktywowany z początkiem drugiego okresu 
 rozliczeniowego. Filmowy Bon Plus nie przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe 
 i nie jest zwracany w jakiejkolwiek formie. Szczegóły w Regulaminie promocji 
 „Filmowy Bon Plus w Cyfrowym Polsacie” na www.cyfrowypolsat.pl.

1) Minuty do wszystkich sieci uwzględniają minuty z abonamentu oraz dodatkowego, 
 bezpłatnego pakietu minut do wszystkich sieci.
2) Nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnych są bezpłatne od dnia aktywacji 
 karty SIM przez kolejne 3 pełne okresy rozliczeniowe, następnie 7 zł miesięcznie. 
 Koszt minuty połączenia do sieci stacjonarnych (poza usługą) wynosi 0,29 zł.
3) W taryfach 39,90 zł i 49,90 zł można aktywować usługę „Nielimitowane rozmowy 
 w Plusie” po okresie bezpłatnym. Miesięczny koszt usługi to 4,99 zł. Szczegóły 
 oferty w regulaminie promocji „Masz Smartfon. Oszczędzaj więcej przechodząc 
 do Plusa” na stronie www.plus.pl.

LTETM to zastrzeżony znak towarowy należący do ETSI.
AndroidTM jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Google Inc. Używanie tego znaku wymaga zezwolenia Google Inc.
Windows PhoneTM jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Microsoft Inc. Używanie tego znaku wymaga zezwolenia Microsoft Inc.

 Szczegóły w regulaminie promocji „Wszędzie w Unii” na stronie www.plus.pl.


