
Serial oryginalny 
Już dostępny

Pobierz ulotkę Wymagany zakup telefonu.
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Internet 5G
w smartfonie 
bez limitu
nawet przez rok

ABONAMENT



Internet 5G bez limitu abonamenty dla bliskich

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Przy przeniesieniu numeru do Plusa Klient nie płaci za abonament przez 12 miesięcy, jeśli z niego nie korzysta. Wysłanie SMS-a i wykonanie połączenia 
głosowego spowoduje naliczenie opłaty po 10 zł za każdą frakcję ruchu SMS-a i połączenia. Po wysłaniu SMS-a i/lub wykonaniu połączenia oraz naliczeniu opłaty reszta ww. ruchu jest bez limitu 
do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli Abonent rozpocznie transmisję danych, to zostanie mu naliczona opłata 20 zł. Po naliczeniu opłaty reszta ruchu DATA jest rozliczana w ramach pakietu 
20 GB do końca okresu rozliczeniowego. Oferta dla bliskich z rabatem do 1 zł/mies. przez pierwsze 15 mies. dla Klientów, którzy zakupili telefon i posiadają abonament z min. zobowiązaniem 
44,90 zł. Szczegóły w Regulaminach ofert z grupy: „PLUS. 6.6”, „Kolejna karta”, „Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń” i „smartDOM 5 –Telewizja, Internet, Telefon” na plus.pl. Warunkiem 
skorzystania z programu smartDOM i otrzymania Rabatu jest zachowanie warunków programu i wyrażenie zgody smartDOM na przekazywanie danych pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. 
a Polkomtelem Sp. z o.o.

Disney+ w prezencie 
Z każdym abonamentem Plusa możesz mieć dostęp 
do Disney+ na rok w prezencie, a potem za 28,99 zł/mies. 
Oglądaj na różnych 
urządzeniach. 

Internet 5G w smartfonie 
bez limitu nawet przez rok? 
W Plusie to możliwe
Teraz możesz korzystać z superprędkości Internetu 5G 
w smartfonie, bez obaw o gigabajty, nawet przez rok. 
Wybierz Plusa i poczuj róznicę.

Abonament 
miesięczny

65 zł

Internet 5G 

bez limitu 
przez rok,
a potem 60 GB 
co miesiąc

Internet 5G 

120 GB

Rozmowy, 
SMS-y i MMS-y

bez limitu

Masz już pierwszy abonament 
w Plusie? Dokup abonamenty 
dla bliskich za 1 zł/mies. 
przez 15 miesięcy
Możesz dokupić nawet 5 abonamentów  
w supercenie i oszczędzić na wydatkach.

Proste przeniesienie do Plusa 
Przenieś siebie i bliskich do Plusa. Zobacz, jakie to proste: 

Tylko jedna wizyta w punkcie sprzedaży, podczas której 
załatwimy wszystkie formalności.

Numery możesz przenieść nawet na rok przed końcem 
umowy u innego operatora. 

Do momentu przeniesienia numeru nie płacisz 
za pierwszy abonament, jeśli z niego nie korzystasz. 

Abonament mies.  
z rabatami do 5 szt.

przez 15 mies.
potem 60 zł/mies. z rabatami

1 zł/mies. 
85 złRozmowy, 

SMS-y i MMS-y

bez limitu

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Oferta Internet 5G bez limitu przez pierwsze 12mies. dla Klientów, którzy zakupili telefon. Zasięg 5G dostępny w wybranych miastach w Polsce. Szczegóły 
w Regulaminach z grupy ofert „PLUS. 6.6. INTERNET”, „Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń” i na plus.pl. © 2022 Disney i podmioty powiązane. Dostęp do Disney+ przez rok w prezencie przy 
zobowiązaniu do korzystania z usługi przez min. 24 miesiące. Opłata od 13. miesiąca 28,99zł/mies. Nie dotyczy Planu Zero oraz umów z zobowiązaniem na 12miesięcy.  
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Już dostępny



Najlepszy Internet 5G w smartfonie, bez limitu nawet przez rok 

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Oferta Internet 5G bez limitu dotyczy Klientów, którzy zakupili ofertę z telefonem. Szczegóły w Regulaminach z grupy ofert „PLUS. 6.6. INTERNET”, „Pakiet 
minut na głosowe połączenia międzynarodowe do UE”, „Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń”, „smartDOM 5 – Telewizja, Internet, Telefon” i na plus.pl. Oferta Abonamenty dla bliskich od 
1zł/mies. przez pierwsze odpowiednio 6-12-15mies. dla Klientów, którzy zakupili telefon i posiadają abonament z minimalnym zobowiązaniem 44,90zł.  Szczegóły w Regulaminach ofert z grupy: 
„PLUS. 6.6”, „Kolejna karta”, „Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń”, „Pakiet minut na głosowe połączenia międzynarodowe do UE II”, „smartDOM 5 -Telewizja, Internet, Telefon” i na plus.pl. 
Warunkiem skorzystania z programu smartDOM i otrzymania Rabat jest zachowanie warunków programu i wyrażenie zgody smartDOM na przekazywanie danych między Cyfrowym Polsatem S.A. 

a Polkomtelem Sp. z o.o. [2] Warunkami skorzystania z sieci 5G są odpowiedni sprzęt i zasięg. Zasięg 5G jest dostępny w wybranych miastach w Polsce. Najlepszy Internet 5G w Polsce odnosi się 
najwyższej technologicznej prędkości Internetu 5G (dzięki wykorzystaniu pasma 2600 MHz TDD) i największego zasięgu populacyjnego Disney+: Dotyczy wybranych wariantów ofert. Dostęp do 
Disney+ przez rok w prezencie przy zobowiązaniu do korzystania z usługi przez min. 24 miesiące. Opłata od 13. miesiąca 28,99 zł/mies. Szczegóły w Regulaminie „PLUS. 6.6” na plus.pl. Oferta nie 
dotyczy Planu 0 i umów ze zobowiązaniem na 12 miesięcy.

abonamenty 5G

bestseller
Pierwszy numer 
Abonament miesięczny 85 zł 65 zł 55 zł 35 zł

Abonamenty dla bliskich do 5 szt. 60 zł 40 zł 30 zł –

Najlepszy Internet Bez limitu
przez 12 miesięcy

Bez limitu
przez 12 miesięcy

Bez limitu
przez 6 miesięcy –

Najlepszy Internet  
po okresie promocyjnym 120 GB 60 GB 30 GB 4 GB
Rozmowy, SMS-y, MMS-y 
do wszystkich Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Minuty połączeń 
międzynarodowych wychodzących do UE 120 minut 120 minut 120 minut –
Disney+ bez opłat przez cały rok 
Potem 28,99 zł/mies.

bestseller
Pierwszy numer 
Abonament miesięczny 85 zł 65 zł 55 zł 35 zł

Abonamenty dla bliskich do 5 szt. 1 zł
przez 15 miesięcy

1 zł
przez 12 miesięcy

1 zł
przez 6 miesięcy –

Abonament po okresie promocyjnym 60 zł 40 zł 30 zł –
Najlepszy internet 120 GB 60 GB 30 GB 4 GB
Rozmowy, SMS-y, MMS-y 
do wszystkich Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Minuty połączeń 
międzynarodowych wychodzących do UE 120 minut 120 minut 120 minut –
Disney+ bez opłat przez cały rok 
Potem 28,99 zł/mies.

Abonamenty dla bliskich od 1 zł/mies. z rabatami 

Prezentowane abonamenty miesięczne uwzględniają rabat za e-fakturę 10 zł na każdy abonament oraz rabat smartDOM 25 zł na kolejny abonament (do 5 numerów). 
Internet 5G od Plusa dostępny jest w wybranych lokalizacjach – sprawdź, czy jesteś w zasięgu.

Prezentowane abonamenty miesięczne uwzględniają rabat za e-fakturę 10 zł na każdy abonament oraz rabat smartDOM 25 zł na kolejny abonament (do 5 numerów). 
Internet 5G od Plusa dostępny jest w wybranych lokalizacjach – sprawdź, czy jesteś w zasięgu.



100 zł

70 zł

Naprawimy Twój 
uszkodzony 
smartfon, nie 
zadając zbędnych 
pytań.

Serwis 
Urządzenia 
Premium

w przypadku umowy 
na 24 mies.

20 zł
miesięcznieCzas na relaks. 

Słuchaj swojej 
ulubionej muzyki 
całkowicie bez reklam

TIDAL Hi-Fi

Bezpieczni  
w sieci

Ochrona
Internetu

Teraz dodatkowo z Pakietem All In:

FILM REŻYSERKI „SZTUKI KOCHANIA” 
i „DZIEWCZYN Z DUBAJU”

OLGA 
BOŁĄDŹ

PIOTR 
STRAMOWSKI

RAFAŁ 
ZAWIERUCHA

MAGDALENA
SCHEJBAL

MATEUSZ 
DAMIĘCKI

MAGDALENA 
KOLEŚNIK

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Oferta z abonamentem 70 zł/mies. z rabatami do 1 zł/mies. przez pierwszych 6 okresów rozliczeniowych, a potem 60 zł/mies. z rabatami (smartDOM 
10 zł i za e-fakturę 10 zł). Szczegóły w Regulaminach z grupy ofert: „Nowy Plus Internet Stacjonarny 2.0”,  na plus.pl. TV: Promocja dla nowych Klientów telewizji satelitarnej przy umowach na 
pakiet S z zobowiązaniem  za 20 zł/mies. lub pakiet M i zobowiązaniem za 30 zł/mies. i z okresem podstawowym na 24 miesiące. Od 25 miesiąca cena za pakiet S, M wzrośnie o kwotę 10 zł/mies. 
Liczba kanałów uwzględnia kanały niegwarantowane, w tym promocyjne. Szczegóły w Warunkach Oferty i Regulaminie, dostępnym u Sprzedawców i na polsatbox.pl. Warunkiem skorzystania 
z programu smartDOM i otrzymania Rabatu jest zachowanie warunków programu i wyrażenie zgody na przekazywanie danych pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. a Polkomtelem Sp. z o.o. 
Szczegóły w Regulaminie programu „smartDOM 5 – Telewizja, Internet, Telefon” dostępnym na: polsatbox.pl oraz plus.pl

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Dostęp do Disney+ przez rok w prezencie przy zobowiązaniu do korzystania z usługi przez min. 24 miesiące. Opłata od 13. miesiąca 28,99 zł/mies. Szczegóły 
w Regulaminie „PLUS. 6.6” na plus.pl. Oferta nie dotyczy Planu 0 i umów ze zobowiązaniem na 12 mies. Szczegóły Pakietu All In w Regulaminie „PLUS. 6.6” na plus.pl

abonamenty 5G

Wybierz dostęp do Disney+ 
w Plusie i aktywuj rozrywkę
Jak skorzystać z Disney+?

Kup  abonament i wybierz Disney+.Krok 1. 

Kliknij w link do strony, na której dokończysz 
proces rejestracji w Disney+.

Krok 3.

Ciesz się Disney+ w prezencie przez rok, 
a potem za 28,99 zł/mies.

Krok 4.

Otwórz e-mail powitalny wysłany na Twój adres 
e-mail i/lub SMS-em na Twój nr telefonu. 

Krok 2.

Dla Klientów oferty głosowej z abonamentem min. 19,90 zł. Prezentowany abonament za Plus 
Światłowód uwzględnia rabat na abonament do 1 zł/mies. przez okres 6 mies. Prezentowana 
cena po 6 mies. uwzględnia rabat smartDOM 10 zł/mies. Abonament za usługę Telewizji Polsat 
Box uwzględnia rabat 10 zł/mies. Abonament za usługę Plus Światłowód uwzględniaja rabat 
za e-fakturę 10 zł/mies.

Dokup usługi dla domu

Kolejne 2 usługi, w tym Światłowód aż do 1 Gb/s, 
taniej o 834 zł przez 2 lata

Kolejne 2 usługi, z Internetem domowym, 
taniej o 840 zł przez 2 lata

Telewizja  
Polsat Box +Plus 

Światłowód

do 1 Gb/s Pakiet M 
73 kanały

80 zł/mies. 
przez kolejne 18 mies.

21 zł/mies. 
przez pierwsze 6 mies.

+Internet

120 GB Pakiet S 
51 kanałów

Telewizja  
Polsat Box 35 zł/mies. 

przez 2 lata

Bezpieczeństwo i rozrywka 
w supercenie
Rozszerz swój abonament o bezpieczeństwo i rozrywkę  
z Pakietem All In

Miłość na pierwszą stronę © TFP Sp. z o.o. Telewizja Polsat Sp. z o.o. Cyfrowy polsat Sp. z o.o. Polkomtel Sp. z o.o.

Dla Klientów oferty głosowej z abonamentem min. 44,90 zł. Prezentowany abonament na Plus 
Internet uwzględnia rabat smartDOM 25 zł/mies. oraz rabat za e-fakturę 10 zł, a opłata za 
Telewizję Polsat Box uwzględnia rabat smartDOM 10 zł/mies.



1 zł
miesięcznie 
z rabatami

nawet przez 
15 miesięcy

51
77
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/2

8
/2

9

Dla Klientów z pierwszym abonamentem min. 44,90 zł/mies.

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Oferta z rabatem do 1 zł/mies. przez pierwsze 15 mies. dla Klientów, którzy zakupili telefon i posiadają abonament  
z min. zobowiązaniem 44,90 zł. Szczegóły w Regulaminach ofert z grupy: „PLUS. 6.6”, „Kolejna karta”, „Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń” 
i „smartDOM 5 – Telewizja, Internet, Telefon” na plus.pl. Warunkiem skorzystania z programu smartDOM i otrzymania Rabatu jest zachowanie warunków 
programu i wyrażenie zgody smartDOM na przekazywanie danych pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. a Polkomtelem Sp. z o.o.

Pobierz ulotkę

Abonamenty dla bliskich


