
Nielimitowane taryfy 
Progres dla Firm!
• Nielimitowane połączenia 
 już od 29 zł (35,67 zł z VAT) 
• Superszybki internet LTE
• Nowoczesne 
 smartfony LTE

Phablet Nokia Lumia 1320 LTE 
+ mobilna ładowarka DC–18

1zł
(1,23 zł z VAT)

w abonamencie 
69 zł (84,87 zł z VAT)

Nielimitowane taryfy 
Progres dla Firm!
• Nielimitowane połączenia 

(35,67 zł z VAT)

• Superszybki internet LTE
• Nowoczesne 
 smartfony LTE

Lumia 1320 LTE
+ mobilna ładowarka DC–18

1
(1,23 zł z VAT)

w abonamencie 
69 zł (84,87 zł z VAT)

(35,67 zł z VAT)

• Superszybki internet LTE

 LTE



1 zł 

(1,23 zł z VAT)

w abonamencie 
69 zł (84,87 zł z VAT)

Przenieś numer do Plusa i wybierz abonament z pakietem 
usług dopasowanym do potrzeb Twojej firmy.

Niezależnie od tego, gdzie akurat będziesz, usługa 
wirtualnego dysku OneDriveTM zapewni Ci dostęp do zdjęć, 
wideo i dokumentów biurowych. Dokumentów, które 
będziesz mógł wygodnie przeglądać i edytować we 
wbudowanym pakiecie Microsoft Office.

Korzystaj z pełnego pakietu nielimitowanych 
usług.

W niskich abonamentach możesz dokupić nielimitowane SMS-y 
i MMS-y do sieci komórkowych za 5 zł (6,15 zł z VAT).

Duży wyświetlacz HD o oszałamiającej 
przekątnej 6” to szeroki wachlarz możliwości, 
który bez trudu zmieści się w Twojej dłoni. 

Zestaw: phablet Nokia Lumia 1320 LTE + mobilna ładowarka DC–18

Progres dla Firm
nielimitowane połączenia

Superszybki internet LTE

Niemożliwe stało 
się możliwe 
Nokia wychodzi naprzeciw 
potrzebom Twoim i Twojej firmy, 
prezentując idealne połączenie 
smartfona i tabletu - 
phablet Nokia Lumia 1320 LTE.

ekran dotykowy 6” 
IPS ClearBlack

aparat 5 Mpix

1,7 dwurdzeniowy 
procesor 1,7 GHz

pakiet MS Office
69 zł

Abonament dla nowych numerów wyższy o 10 zł (12,30 zł). Szczegóły w regulaminie promocji „Ekonomiczna oferta dla Firm – zapraszamy do Plusa”.

Połączenia do Europy, USA, 
Kanady, Japonii, Australii (z Polski)

Abonament z e-fakturą
dla przenoszących numer

Połączenia do wszystkich sieci

Połączenia do sieci stacjonarnych

Pakiet internetowy Non Stop

Połączenia do sieci Plus

SMS-y i MMS-y do wszystkich 
sieci komórkowych

29 zł 
(35,67 zł z VAT)

49 zł 
(60,27 zł z VAT)

69 zł
(84,87 zł z VAT)

89 zł 
(109,47 zł z VAT)

100 minut

250 minut 1000 minut bez limitu bez limitu

bez limitu bez limitu bez limitu

0,5 GB 2 GB 3 GB

bez limitu

bez limitu
3 m-ce 0 zł, następnie 

5 zł (6,15 zł z VAT)

1 GB
1 miesiąc 0 zł, następnie 

10 zł (12,30 zł z VAT)

bez limitu bez limitu bez limitu

bez limitu bez limitu

bez limitu bez limituOdebrane połączenia w UE

Dla przenoszących 
numer do Plusa 

do 3 miesięcy abonamentu gratis!

Połączenia/SMS/MMS – 0,19 zł (0,23 zł z VAT) - stawki po wykorzystaniu minut wliczonych 
w abonament oraz bez włączonej usługi „SMS-y i MMS-y bez limitu”. 
Transmisja danych 1 MB 0,02 zł (0,02 zł z VAT)  – bez włączonego Pakietu 1 GB Non Stop.



od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)

nowość! nowość!

od1 zł 

(1,23 zł z VAT)

nowość!

od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)

Nowoczesne smartfony LTE Sprawdź ceny smartfonów 
w ofercie na 36 miesięcy!

Progres dla Firm 
Nielimitowane połączenia

Najlepsze smartfony 
od 1 zł (1,23 zł VAT)!

Rozwijaj swoją firmę bez ograniczeń 
w kraju i za granicą.

Przenieś numer do Plusa, a otrzymasz:
• Nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y;
• Nielimitowane połączenia odebrane w UE;
• Pakiety na połączenia międzynarodowe.

od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)
od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)

Sony XperiaTM SP LTE

HTC One LTE

od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)

Nokia Lumia 925 LTE

od 3
(3,69 zł z VAT)

od 3
(3,69 zł z VAT)

LG G2 LTE

Samsung Galaxy S4 Mini LTE

od
(1,23 zł z VAT)

nowość!

2,26

ekran
dotykowy 5,2”
True HD-IPS

aparat
13 Mpix

czterordzeniowy
procesor 
2,26 GHz

16 GB
wbudowanej
pamięci

1,7

ekran
dotykowy 4,3”
Super AMOLED

aparat
8 Mpix

dwurdzeniowy
procesor 
1,7 GHz

8 GB
wbudowanej
pamięci

1,7

ekran dotykowy 
4,6” Sony Mobile 
BRAVIA Engine 2

nowoczesny
aparat 
8 Mpix

dwurdzeniowy 
procesor 
1,7 GHz

8 GB
wbudowanej
pamięci

ekran 
dotykowy 4,7” 
Full HD

aparat HTC 
z technologią 
UltraPixel

wysokiej jakości 
aluminiowa 
obudowa

32 GB 
wbudowanej
pamięci

1,9

ekran dotykowy 
5” Full HD Super 
AMOLED

aparat 
13 Mpix

czterordzeniowy 
procesor 
1,9 GHz

16 GB 
wbudowanej
pamięci

1,5

ekran dotykowy
4,5” AMOLED,
ClearBlack

aparat 
8,7 Mpix

dwurdzeniowy
procesor 
1,5 GHz

16 GB 
wbudowanej
pamięci

Samsung Galaxy  S4 LTE

od 3
(3,69 zł z VAT)

nowość!

od 
(3,69 zł z VAT)

Abonament z e-fakturą
dla przenoszących numer

119 zł 
(146,37 zł z VAT)

149 zł 
(183,27 zł z VAT)

189 zł
(232,47 zł z VAT)

339 zł 
(416,97 zł z VAT)

Połączenia krajowe, SMS-y i MMS-y 
do wszystkich sieci bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

Pakiet internetowy Non Stop 3 GB3 GB 3 GB 3 GB

Połączenia odebrane w UE bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

200 minut
Połączenia w ramach EU
(spoza Polski)

Połączenia do Europy, USA, 
Kanady, Japonii, Australii (z Polski) 500 minut bez limitu300 minut200 minut

Abonament dla nowych numerów wyższy o 10 zł (12,30 zł). Szczegóły w regulaminie promocji „Profesjonalna oferta dla Firm – zapraszamy do Plusa”.

Dla przenoszących numer do Plusa do 3 miesięcy abonamentu gratis!



od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)

nowość!

Przenieś numer firmowy 
do Plusa

Wybierz nowoczesne smartfony

od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)
od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)
od 
(3,69 zł z VAT)

od 3
(3,69 zł z VAT)

Samsung S5610Nokia 515 Dual SIM

aluminiowa 
obudowa

aparat 
5 Mpix

obsługuje 
jednocześnie dwie 
karty SIM

działa 
jako 
modem

aparat 
5 Mpix

dostęp do usług 
społecznościowych

odtwarzacz 
plików MP3 
+ radio FM

szybki 
internet 
HSDPA

Sony XperiaTM Z1 LTE

HTC Desire 300HUAWEI Ascend P6

LG G Flex LTE

od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)
od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)

ekran dotykowy 
5” Full HD 
TRILUMINOSTM

zaawansowany 
aparat 
20,7 Mpix

odporność 
na kurz i wodę 
IP 55/58

wykonany 
z wysokiej jakości 
materiałów

2,26

ekran dotykowy 
6” P-OLED HD

aparat 
13 Mpix

czterordzeniowy
procesor 
2,26 GHz

samonaprawiająca 
się obudowa

Sony XperiaTM Z1 LTE

od 
(3,69 zł z VAT)

1

ekran 
dotykowy 
4,3”

aparat 
5 Mpix

dwurdzeniowy
procesor 
1 GHz

4 GB
wbudowanej
pamięci

od 
(3,69 zł z VAT)

Twój obecny numer 
komórkowy i numer 

stacjonarny TERAZ 
W JEDNYM TELEFONIE 

NA 2 KARTY SIM

Komórka stacjonarna 
dla Firm

Oferta bez telefonu 
już od 15 zł (18,45 zł z VAT)!

Komórka Stacjonarna 
dla Firm 55

Komórka Stacjonarna 
dla Firm 40

Komórka Stacjonarna 
dla Firm 25Komórka Stacjonarna dla Firm

55 zł 
(67,65 zł VAT)

40 zł
 (49,20 zł z VAT)

25 zł
 (30,75 zł z VAT)

Abonament z nowym lub przenoszonym numerem

bez limitubez limitu-Połączenia do sieci Plus i stacjonarnych

8 zł
(9,84 zł z VAT)

Nielimitowane połączenia 
do sieci Plus i stacjonarnych

bez limitu500300Połączenia do wszystkich sieci

Przenieś obecny numer stacjonarny Twojej firmy 
lub aktywuj nowy i korzystaj z oferty, a zyskasz:
• Duże pakiety minut do wszystkich sieci;
• Nielimitowane połączenia;
• Atrakcyjne telefony od 3 zł (3,69 zł z VAT);
• Naliczanie sekundowe.

Nowa oferta! Komórka stacjonarna 
dla Firm to telefon komórkowy z numerem 
stacjonarnym Twojej firmy. 

Porównaj tę ofertę ze swoim obecnym 
rachunkiem za telefon stacjonarny.

od 3 zł 

(3,69 zł z VAT)

1,5

ekran 
dotykowy 4,7’’

aparat 
8 Mpix

czterordzeniowy
procesor 
1,5 GHz

8 GB
wbudowanej
pamięci

od 
(3,69 zł z VAT)

od 
(3,69 zł z VAT)

Szczegóły w regulaminie promocji „Komórka stacjonarna dla firm”.



Szczegóły w regulaminach Promocji: „Ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu”, „Profesjonalna oferta dla Firm bez telefonu”. Połączenia do wszystkich 
sieci, nielimitowane połączenia do sieci Plus, nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnych, nielimitowane SMS-y i MMS-y do sieci komórkowych nie 
dotyczą połączeń międzynarodowych, w roamingu oraz na numery o podwyższonej opłacie.

51
06

70

* Opłata za całe połączenie z sieci Plus – 0,16 zł (0,20 zł z VAT). Opłata za minutę 
połączenia z sieci innych operatorów – zgodna z cennikiem operatora. 

Oferta dostępna dla Klientów posiadających numer REGON. 
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej, a zamieszczony w niej opis 
produktu może odbiegać nieznacznie od faktycznych właściwości produktu. 
Promocje i usługi nie dotyczą rozmów i SMS-ów m.in. w roamingu.

Oferta ważna na dzień 05.03.2014 r. Szczegóły w cenniku, regulaminach 
promocji, w punktach sprzedaży i na www.plus.pl.

Sprzedaż: 601 100 601*

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.
OneDriveTM jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Microsoft Inc. Używanie tego znaku wymaga zezwolenia Microsoft Inc.

Oferta bez telefonu
Obniż wydatki swojej firmy!

Oszczędzaj dzięki niskim 
abonamentom

Aby podpisać z nami umowę i zakupić telefon,  
będziesz potrzebować:

• dowód osobisty osoby upoważnionej do zawarcia 
 umowy i zakupu telefonu w sieci Plus;
• w przypadku osób nieujawnionych w KRS 
 lub zaświadczeniu o wpisie do CEiDG -  
 pełnomocnictwo notarialne upoważniające  
 do zawarcia umowy i zakupu telefonu w sieci Plus.

Abonament z e-fakturą
dla wszystkich

19 zł 
(23,37 zł z VAT)

29 zł 
(35,67 zł z VAT)

39 zł 
(47,97 zł z VAT)

49 zł 
(60,27 zł z VAT)

59 zł 
(72,57 zł z VAT)

69 zł
(84,87 zł z VAT)

Połączenia do Europy, USA, 
Kanady, Japonii, Australii
(z Polski)

100 minut

Połączenia 
do wszystkich sieci 250 minut 500 minut bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

SMS-y i MMS-y do sieci 
komórkowych bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

Połączenia do sieci 
stacjonarnych bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

bez limitu bez limituOdebrane połączenia w UE

W ofercie bez telefonu w niskich abonamentach możesz dokupić nielimitowane usługi:
• Nielimitowane połączenia do sieci stacjonarnych za 5 zł (6,15 zł z VAT); 
• Nielimitowane SMS-y i MMS-y do sieci komórkowych za 5 zł (6,15 zł z VAT).

Połączenia/SMS/MMS – 0,19 zł (0,23 zł z VAT) - stawki po wykorzystaniu minut wliczonych w abonament  
oraz bez włączonej usługi „SMS-y i MMS-y bez limitu”.
Transmisja danych 1 MB 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - bez włączonego Pakietu 1 GB Non Stop.

Połączenia do sieci Plus bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
bez limitu

3 m-ce 0 zł, 
następnie 

5 zł (6,15 zł z VAT)

Pakiet internetowy Non Stop 1 GB 2 GB 3 GB
1 GB

1 miesiąc 0 zł, następnie 
10 zł (12,30 zł z VAT)

• wydruk z CEiDG lub odpis z KRS (oryginał);
• zaświadczenie o przyznaniu numeru REGON (oryginał);
• zaświadczenie o przyznaniu numeru NIP;


