
Nowoczesny smartfon  
w Plusie na Kartę

Pomagaj z PlusemPlus Kazam 3 Wybierz Fundację dziecięcą,  
której chcesz pomóc!

Specjalnie dla Was na święta  
nowoczesny smartfon bez umowy!  
Zobacz, ile masz korzyści w jednym zestawie.

Wesprzyj wybraną przez siebie fundację  
i pomóż dzieciom w święta. Nic Cię to nie 
kosztuje! Wystarczy, że:
– wskażesz fundację,
– doładujesz konto,
a Plus przekaże ekstra 10% kwoty doładowania 
na wybrany przez Ciebie cel.

Fundacja

Fundacja Polsat

Fundacja Radia Zet 

Fundacja Świętego Mikołaja

Fundacja Przyjaciółka

Szlachetna Paczka 
(Stowarzyszenie Wiosna)

Fundacja EFC

Fundacja HEROSI

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Jak aktywować?

*136*12*01#

*136*12*02#

*136*12*03#

*136*12*04#

*136*12*05#

*136*12*06#

*136*12*07#

*136*12*08#

Więcej o promocji i fundacjach dowiesz się na stronie: www.plus.pl 

Promocja dostępna jest dla wszystkich Klientów oferty Plus na Kartę i obowiązuje w dniach 19.11-31.12.2013 r. 
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35

Powyższe oferty nie działają w roamingu. 

Szczegóły w regulaminach ofert i promocji dostępnych  
na www.nakarte.plus.pl

Wszystkie podane ceny zawierają VAT.

Oferta ważna na dzień 20.11.2013 r. i/lub do wyczerpania zapasów.

www.nakarte.plus.pl

2 Pakiet na 30 dni do wykorzystania na rozmowy, SMS-y, MMS-y i transmisję danych w kraju.

Zestaw zawiera:

–  Nowoczesny smartfon  
Plus Kazam 3 za 199 zł

–  50 zł2 na start w taryfie  
Plus na Kartę Więcej  
do Wszystkich

–  Bonus 100 zł w prezencie  
(po 10 zł2 do każdego  
z pierwszych 10 doładowań  
za min. 30 zł)

 
Cena zestawu: 249 zł

Im większa kwota doładowania, tym więcej  
przekażemy na fundację.
Wybierz fundację, aktywując promocję zgodnie  
z poniższą tabelą.

FU
NDACJA

Dlaczego warto mieć Plus Kazam 3?

–  To telefon oparty na popularnym systemie Android (Android 4.2™ Jelly Bean),  
na który dostępne są setki tysięcy aplikacji do pobrania w Google Play,

– Możesz w nim używać jednocześnie 2 kart SIM (Dual SIM), w tym jednej z dowolnej sieci (jeden slot bez SIM lock),

– Ma szerokokątny wyświetlacz 3,5” TFT HVGA (320x480) z kamerą 3MPix + VGA,

– Łączność w technologii HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, GPS,

– Funkcja latarki i wiele innych. 

Jak skorzystać z oferty?

Zestaw możesz zakupić w naszym sklepie internetowym lub w Punktach Sprzedaży Plus oraz wybranych sklepach 
współpracujących z Plusem.

Kup starterZero do wyboru!
0 zł za rozmowy lub  
0 zł za SMS-y do wszystkich w Plusie,
nawet gdy 0 zł na koncie

www.plus.pl



1  Zmiana taryfy powoduje utratę warunków promocyjnych wynikających z poprzedniej taryfy i dezaktywację promocji,  
które nie są dostępne w wybranej taryfie. Szczegółowe informacje o warunkach w regulaminach promocji na www.plus.pl

Możesz dzwonić lub pisać w ramach wybranej promocji, 
nawet jak masz 0 zł na koncie!

W każdej z taryf dostępna jest inna promocja  
dająca benefit po doładowaniu dopasowany  
do Twoich potrzeb.

Dzwoń lub pisz do wszystkich w Plusie  
za darmo! Aktywuj tę promocję, która  
bardziej Ci odpowiada. W każdej chwili  
możesz zmienić wybór.

Ważne informacje:

-  Z wybranej promocji możesz korzystać tak długo, jak masz konto ważne na usługi wychodzące.
-  Powyższe promocje dostępne są w taryfie Plus na Kartę Więcej w Plusie. 
-  W jednym czasie na koncie może być aktywna jedna z promocji. Aby ją zmienić,  

należy wcześniej wyłączyć obecną. Więcej na www.plus.pl
 
Jak skorzystać z oferty? 

–  Kup specjalnie oznaczony starter Plus na Kartę Więcej w Plusie.

–  Jeśli masz już inną ofertę na kartę w Plusie, w dowolnym momencie  
możesz zmienić taryfę1 na Plus na Kartę Więcej w Plusie, wybierając  
kod *147*17# . Koszt zmiany taryfy to 3 zł.

Taryfy WIĘCEJ  
w Plusie na Kartę

WIĘCEJ usług  
w Plusie na Kartę

Darmowe LTE  
w Plusie na Kartę

Szeroki wybór benefitów  
do doładowań

Obniż koszty jeszcze bardziej

Internet w najszybszej technologii 
w sieci o zasięgu LTE i HSPA+

Taryfy WIĘCEJ to 4 taryfy do wyboru w zależności  
od Twoich potrzeb. Sprawdź, która jest odpowiednia 
dla Ciebie.

W każdej z taryf WIĘCEJ możesz dokupić 
dodatkowe usługi, które pozwolą obniżyć  
koszty połączeń i transmisji danych.

Rozmowy z bliskimi

Sprawdź, co dostaniesz w nagrodę za doładowanie w Twojej taryfie

Internet

Promocja

Rozmowy za 0 zł  
w Plusie

SMS-y za 0 zł  
w Plusie

Co masz dzięki temu?

0 zł/min 
do wszystkich w Plusie

0 zł/SMS 
do wszystkich w Plusie

Jak włączyć?

*136*11*31#

*136*11*30#

Ile to kosztuje?

3 zł
(jednorazowa  

opłata  
za włączenie)

Usługa

Usługa

Wybrane numery  
w Plusie

Wybrany numer  
z dowolnej sieci 

Pakiet Internetowy 
300 MB

Pakiet Internetowy 
1 GB

Co masz dzięki temu?

Co masz dzięki temu?

Darmowe rozmowy  
z bliskimi osobami w Plusie

Rozmawiasz za 10 gr/min z bliską 
osobą z dowolnej sieci komórkowej

300 MB na 30 dni 

1 GB na 30 dni

Jak włączyć?

Jak włączyć?

*104*11*48nr_tel#

*106*11*48nr_tel#

*121*11*01#

*121*11*02#

Ile to kosztuje?

Ile to kosztuje?

10 zł/30 dni
do 5 numerów

3 zł/30 dni

7 zł/30 dni

13 zł/30 dni

Ważne informacje:

–  Powyższe usługi są oferowane dla Abonentów korzystających z taryfy Plus na Kartę Więcej do Wszystkich,  
Plus na Kartę Więcej Internetu i SMS-ów, Plus na Kartę Więcej w Sieci lub Plus na Kartę Więcej przez Rok.

– Rozwiązania można łączyć.
–  Usługi są automatycznie przedłużane na kolejny okres (dwa dni przed upływem ważności dostaniesz od nas 

przypomnienie o ich automatycznym przedłużeniu).

Stawki podstawowe

Połączenia  
do wszystkich sieci

SMS-y  
do wszystkich sieci

MMS-y  
do wszystkich sieci

Transfer danych

Jeśli masz inną taryfę, 
zmień ją Krótkim 

Kodem1 (jednorazowy 
koszt 3 zł)

Więcej przez RokWięcej do Wszystkich

29 gr/min

19 gr/SMS

29 gr/MMS

29 gr/100 kB

*147*18#

29 gr/min

19 gr/SMS

29 gr/MMS

29 gr/100 kB

*147*16#

Więcej w Plusie

29 gr/min

19 gr/SMS

29 gr/MMS

29 gr/100 kB

*147*17#

Więcej Internetu  
i SMS-ów

29 gr/min

9 gr/SMS

29 gr/MMS

5 gr/100 kB

*147*15#

Benefit po doładowaniu Kwota doładowania

Promocyjne stawki  
do wszystkich sieci 

na 30 dni

Pakiet 1000 SMS-ów  
do wszystkich sieci

Pakiet Internetowy 200 MB 
za 1 zł 

Nielimitowane rozmowy i SMS-y w Plusie  
na 30 dni

Roczna ważność konta na usługi wychodzące 

9 gr/min i 1 gr/SMS

na 30 dni

19 gr/min i 6 gr/SMS

na 7 dni

25 gr/min i 9 gr/SMS

na 30 dni

100 zł i więcej

30 zł i więcej

50 zł i więcej

5 zł i więcej

50 – 99 zł

10 – 29 zł

30 – 49 zł

30 zł i więcej

Taryfa

Więcej  
do Wszystkich

Więcej Internetu  
i SMS-ów

Więcej w Plusie

Więcej przez Rok

Jak aktywować?

*136*11*10#

*136*11*02#

*136*11*03#

*136*11*08#

*136*11*04#

LTE to technologia pozwalająca na transmisję 
danych w telefonie z prędkością do 100 Mb/s. 

Co masz dzięki temu?

Darmowy dostęp do technologii LTE

Rodzaj usługi

LTE w Plusie na Kartę

Jak aktywować?

*101*11*24#

Co jest jeszcze potrzebne, aby korzystać z Usługi LTE w Plusie na Kartę?

1.  Zasięg LTE. 
2.  Urządzenie wspierające technologię LTE (np. smartfon obsługujący LTE). 
3.   Karta USIM LTE (jeśli posiadasz inną kartę SIM, dokonaj wymiany karty  

w Punkcie Sprzedaży Plusa, koszt wymiany zgodnie z cennikiem).
4.  Posiadanie jednej z taryf WIĘCEJ.

LTETM to zastrzeżony znak towarowy należący do ETSI.
Szczegóły w regulaminie „Darmowy dostęp do LTE w Plusie na Kartę” na www.plus.pl. Usługa dostępna do odwołania.
Obniż koszty transmisji danych, wybierając taryfę Więcej Internetu i SMS-ów lub jeden z pakietów internetowych.


