
3 zł 

40 zł / 24 doładowania

1) Pierwszy pakiet aktywowany jest bezpłatnie, koszt kolejnych, o ile nie zrezygnujesz 
 z usługi, to 6 zł pobierane automatycznie z każdego doładowania Kwotą Minimalną.
2) Cena za korzystanie z usługi bez względu na liczbę ustawionych numerów, maksymalnie 
 5 numerów. Każda kolejna zmiana listy numerów wiąże się z opłatą 1 zł. Zmiana musi 
 być dokonana w ramach 5 numerów i odbywa się przez usunięcie jednego z wcześniej 
 ustawionych numerów.

3) Jeżeli Klient posiada już cykliczny pakiet internetowy dostępny w ramach taryfy/planu 
 cenowego i włączy dodatkowo jeden z Pakietów Internetowych Non Stop, to jednostki 
 z pakietu dostępnego w ramach taryfy/planu cenowego nie będą wykorzystane.
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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.

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT 23%. 
Oferta ważna na dzień 12.06.2014 r. i/lub do wyczerpania zapasów.

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

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.

Kupującym telefony jest Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o. Bon towarowy może być wykorzystany na zakup telefonu wyłącznie przy zawarciu umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych lub aneksu do takiej umowy w sieci Plus. Szczegóły dostępne na stronie www.sprzedajtelefon.plus.pl w regulaminach „Regulamin Sprzedaży 
Sprzętu dla przedsiębiorców i konsumentów” i „Regulamin bonów towarowych Plusa”. Program skupu telefonów dostępny w wybranych punktach sprzedaży.

Obniżaj koszty 
w Plusie Mix

Oferta standardowa
w Plusie Mix

Aktywuj i oszczędzaj 
w Plusie Mix

Kontrola kosztów i najnowsze 
smartfony w ofercie Plus Mix

Usługa Cena / 
okres ważności

Aktywacja - wybierz 
kod i wciśnij 
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Nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci 
za 3 grosze/SMS

5 zł /
30 dni *136*11*03#

Nielimitowane rozmowy z 5 wybranymi 
numerami w Plusie i na stacjonarne

10 zł 2/ 
30 dni

*104*11*
48numer_telefonu#
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100 MB 7 zł /
31 dni *136*11*13#Po przekroczeniu 

limitu danych nadal 
możesz korzystać 

z internetu bez żadnych 
dodatkowych opłat, 

a jedynie ze 
zmniejszoną 

prędkością transferu

150 MB 9 zł /
31 dni *136*11*11#

500 MB 15 zł /
31 dni *136*11*12#

Usługi z okresem ważności 30 dni (720 godzin) oraz 31 dni (744 godziny) odnawiane są cyklicznie po upływie okresu ważności usług, o ile na koncie jest wystarczająca kwota.
Usługi dostępne w taryfie Mix6.

Oszczędzaj na kosztach rozmów w Plusie 
Mix. Oferta z pakietami minut - od 15 groszy 
za minutę rozmowy w pakiecie.

Przyjdź do Punktu Sprzedaży Plusa 
i sprzedaj swoją starą komórkę.

Dopasuj ofertę do swoich potrzeb i wybierz 
nowego smartfona.

Odbierz gotówkę przelewem lub bon towarowy na 
nowoczesny smartfon! 
Sprawdź na www.sprzedajtelefon.plus.pl czy i za jaką 
kwotę możesz sprzedać swoją komórkę.

Szczegóły oferty w regulaminie promocji „Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix” na www.plus.pl.

Stawka za minutę do wszystkich 
sieci po wykorzystaniu pakietu 
standardowego

0,29 zł0,39 zł

Stawka za SMS 0,19 zł

Pakiet internetowy na próbę 1 125 MB

Opłata za standardowy pakiet 
minut (kwota pobierana 
przy każdym doładowaniu 
kontraktowym lub wyższym) 

26 zł 30 zł20 zł

Minimalna kwota 
doładowania 40 zł 50 zł 60 zł30 zł

Stawka za minutę do wszystkich 
sieci w pakiecie standardowym 0,25 zł 0,21 zł 0,15 zł0,29 zł

Liczba minut do wszystkich sieci 
w pakiecie standardowym 80 120 20070

ZTE Kis III

1,2

ekran 
dotykowy 
4’’

dwurdzeniowy
procesor 
1,2 GHz

4 GB
wbudowanej
pamięci

szybki 
internet, 
Wi-Fi, GPS

www.plus.pl

3 zł 

30 zł / 24 doładowania

nowość!

40 zł / 24 doładowania

3zł
30 zł / 24 doładowania

nowość!

Samsung S5611

2,4

wyświetlacz 
2,4”

aparat 
5 Mpix

procesor 
460 MHz

klasyczna 
klawiatura

40 zł / 24 doładowania

Szczególnie polecamy!

Sprzedaj swoją komórkę! 
Zamień telefon na nowy!

Nokia X 

1 zł 

30 zł / 12 doładowań,
a następnie

60 zł / 12 doładowań

1
30 zł / 12 doładowań,

a następnie
60 zł / 12 doładowań

29 gr za minutę i SMS-a 
w Unii Europejskiej

Gadasz tak 
tanio jak w kraju



0,39 zł/0,19 zł 0,29 zł/0,19 złStawki za minutę połączenia/SMS

NOWOŚCI 
w Plusie Mix

Wybierz atrakcyjny smartfon 
z oferty Plus Mix

Oferta elastyczna
z pakietami internetowymi

Superszybki internet za 0 zł 
przez 30 dni

Nokia Lumia 630

Prestigio PSP5457 DUO

Sony XperiaTM E1

1,2

ekran 
dotykowy 
4,5”

aparat 
5 Mpix

dwurdzeniowy
procesor 
1,2 GHz

4 GB
wbudowanej
pamięci

ekran 
dotykowy 
4”

aparat 
3 Mpix

szybki internet, 
Wi-Fi, GPS

4 GB
wbudowanej
pamięci

HTC Desire 310

1,3

ekran 
dotykowy 
4,5”

aparat 
5 Mpix

czterordzeniowy 
procesor 
1,3 GHz

4 GB 
wbudowanej 
pamięci

3 zł 

50 zł / 12 doładowań,

a następnie

100 zł / 12 doładowań

nowość!

100 zł / 12 doładowań

3zł 

3zł 

3zł 

50 zł / 12 doładowań,

a następnie

100 zł / 12 doładowań

40 zł / 12 doładowań,

a następnie

80 zł / 12 doładowań

50 zł / 12 doładowań,

a następnie

100 zł / 12 doładowań

nowość!

nowość!

Minimalna kwota kolejnych 12 lub 24 doładowań 60 zł lub 30 zł 80 zł lub 40 zł 100 zł lub 50 zł

Minimalna kwota pierwszych 12 doładowań 30 zł 40 zł 50 zł

Oferta elastyczna dostępna jest w opcji z pakietami internetowymi lub bez. Więcej na www.plus.pl. Szczegóły oferty w regulaminach promocji „Oferta elastyczna w Plusie Mix”, 
„Oferta elastyczna w Plusie Mix - LTE”, „Oferta elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix”, „Oferta elastyczna z internetem na stałe w Plusie Mix - LTE”.

Pakiet internetowy tylko w taryfach z internetem 300 MB - 7 zł 800 MB - 12 zł 1,5 GB - 20 zł

lub

Podpisz umowę na 24 doładowania, pierwsze 12 doładowań kwotą 30 zł.

Po pierwszych 12 doładowaniach możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

12
x 

30 zł

12
x 

60 zł

Zasil konto 24 x 30 zł.

Jeśli zwiększysz liczbę doładowań w kontrakcie o kolejnych 12, 
to do końca przedłużonej umowy zasilasz konto niższą kwotą 
doładowania, czyli 30 zł. Przedłużenie umowy jest możliwe 
po 62 dniach od daty jej zawarcia, za pomocą kodu *136*99#.

24
x 

30 zł
Zasil konto 12 x 60 zł.

1,2

ekran 
dotykowy 4,5” 
IPS

aparat 
5 Mpix

4 GB
wbudowanej
pamięci

dwurdzeniowy 
procesor 
1,2 GHz

LG L70

1,2

3
40 zł / 12 doładowań,

a następnie

80 zł / 12 doładowań

nowość!

3
50 zł / 12 doładowań,

a następnie

100 zł / 12 doładowań

50 zł / 12 doładowań,

100 zł / 12 doładowań

1,2

ekran dotykowy 
4.5” IPS, 
ClearBlack

aparat 
5 Mpix

czterordzeniowy 
procesor 
1,2 GHz

8 GB 
wbudowanej 
pamięci

W roamingu tylko 29 gr 
za minutę i SMS-a do wszystkich sieci

W zależności od potrzeb włącz 
promocję na 2 lub 14 dni

Nieważne, do którego z krajów Unii
Europejskiej jedziesz, z Plusem Mix
rozmawiasz tak tanio jak w Polsce!

A teraz, jeśli przeniesiesz numer z innej sieci do Plusa Mix, 
otrzymasz aż 100% extra do 6 pierwszych obowiązkowych doładowań.

Tylko 29 gr za minutę i SMS-a do wszystkich
sieci. W zależności od potrzeb włącz promocję
na 2 lub 14 dni.

Powyższe stawki promocyjne obowiązują w roamingu w ramach krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie.
Szczegóły w regulaminie promocji „W Unii jak w Domu” w Plus na Kartę oraz Plus Mix na www.plus.pl.

Promocja Stawka za SMS-a
(wykonanego)

Stawka za minutę
(połączenia wykonanego 

lub odebranego)

jak 
włączyć?

ile to 
kosztuje?

W Unii jak w domu - 2 dni (48 h)

W Unii jak w domu - 14 dni (336 h)

*136*11*26#

*136*11*27#

5 zł

9 zł
29 gr

Gadasz tak tanio 
jak w kraju 

29 gr za minutę i SMS-a w Unii Europejskiej

1 zł 

30 zł / 12 
doładowań,

a następnie

60 zł / 12 
doładowań

Nokia X

ekran 
dotykowy 
4”

aparat 
3 Mpix

szybki internet, 
WiFi, GPS

dual Sim

4 GB
wbudowanej
pamięci

LG Swift L5 II

ekran 
dotykowy 
4” IPS LCD

aparat 
5 Mpix
AF

szybki 
internet,
Wi-Fi, GPS

4 GB 
wbudowanej
pamięci

29 zł 

40 zł / 12 doładowań,

a następnie

80 zł / 12 doładowań

3 zł 

1
30 zł / 12 

doładowań,

a następnie

60 zł / 12 
doładowań

Nokia X

3

OBSŁUGUJE APLIKACJE 
SYSTEMU ANDROID

50 zł / 12 doładowań,

a następnie

100 zł / 12 doładowań

Akcja „Odbierz 100 zł” organizowana jest do 30.06.2014 roku. Liczba premii pieniężnych ograniczona. Organizatorem akcji jest Agencja Reklamowa A1 Piotrowski. 
Szczegóły dostępne w regulaminie akcji promocyjnej „Odbierz 100 zł” na stronie http://nokia.com/pl-pl/nokiax-promocja/


