W CAŁEJ UNII
TA N I O J A K W P O L S C E !
Czeka Cię roamingowy zjazd cenowy – tanie połączenia i SMS-y w roamingu
z całej Unii Europejskiej do Plusa. Włącz tani roaming na 2 lub 14 dni
i nie bój się o koszty!
Usługa
Tani Roaming
w Plusie 2 dni

Tani Roaming
w Plusie 14 dni

Co masz dzięki temu?
29 groszy za:
– minutę wykonanego połączenia lub za wysłanie SMS-a
w roamingu międzynarodowym
z krajów Unii Europejskiej
do sieci Plus.
– minutę połączenia odebranego
w roamingu w krajach UE
ze wszystkich sieci.

Jak włączyć?

Ile to
kosztuje?

*136*11*20#
i naciśnij

5 zł/2 dni

*136*11*21#
i naciśnij

9 zł/14 dni

TA K N A ZG O D Ę !
Dowiaduj się jako pierwszy o promocjach, usługach, bonusach do doładowań
oraz zniżkach na połączenia i SMS-y. Dzięki temu będziesz mógł aktywować
usługi, które pozwolą Ci taniej rozmawiać i SMS-ować.

510112

Wyślij bezpłatną wiadomość o treści ZGODA na numer 8000 i wyraź zgodę
na komunikację marketingową drogą elektroniczną!

Szczegóły w regulaminach ofert i promocji
dostępnych na stronie www.nakarte.plus.pl
Wszystkie podane ceny zawierają VAT.

Teraz w Plusie na Kartę przez cały rok
możesz rozmawiać z wybraną osobą
zupełnie za darmo!
Promocja dostępna w taryfie Plus na Kartę, obowiązuje w dn. 10.01-30.03.2013 i może wykluczać się z innymi usługami.
Szczegóły w regulaminie promocji na www.plus.pl

www.nakarte.plus.pl
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P LU S N A K A RT Ę

USŁUGI DODATKOWE

ROK DARMOWYCH ROZMÓW

W Plusie na Kartę możesz obniżyć koszty
jeszcze bardziej. Wybierz usługi, które pozwolą Ci
dostosować telefon do Twoich potrzeb.

Teraz możesz przez cały rok dzwonić do osoby
z dowolnej sieci za darmo po doładowaniu,
bez obaw o koszty.
Rodzaj usługi

Jak
aktywować?

Jaką kwotą
doładować
konto?

Wybrana osoba
w Plusie

*104*12*48NumerTelefonu#

30-49 zł

Wybrana osoba
z dowolnej sieci
komórkowej

*104*13*48NumerTelefonu#

50 zł
i więcej

Ile czasu
można
korzystać?

rok

Promocja obowiązuje w okresie 10.01.2013 r. - 30.03.2013 r.

– Promocja dostępna jest w taryfie Plus na Kartę i działa przy aktywnym stanie konta.
– Promocja „Rok darmowych rozmów z numerem z dowolnej sieci” wyklucza się
z promocją „Rok Ważności Konta”. Aby skorzystać z promocji „Rok darmowych
rozmów z numerem z dowolnej sieci” należy wyłączyć „Rok Ważności Konta”
kodem *136*00*04#

Usługa

Co masz
dzięki temu?

Jak włączyć?

Ile to kosztuje?

Profil
nielimitowane
rozmowy
w Plusie

Za 69 groszy
dziennie rozmawiasz
przez cały dzień
ze wszystkimi
numerami w Plusie*

*136*11*01#
i naciśnij

1,50 zł/opłata
za włączenie

Nielimitowane
SMS-y
do wszystkich
sieci za 3 gr

SMS-ujesz
bez limitu za 3 gr
do wszystkich sieci
za 5 zł miesięcznie

*136*11*03#
i naciśnij

5 zł/30 dni

Pakiet internetowy
7 zł Non Stop

100 MB na 31 dni

*136*11*13#
i naciśnij

7 zł/31 dni

* Z wyłączeniem Samych Swoich.

Ważne informacje:
– Powyższe usługi nie działają w roamingu i są oferowane dla abonentów
korzystających z taryfy Plus na Kartę.

– W przypadku gdy przed aktywacją Promocji „Rok darmowych rozmów z numerem
z dowolnej sieci” wyłączyłeś Promocję „Rok Ważności Konta”, to termin ważności
Twojego konta będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2013 r. Po tym terminie ważność
Twojego konta będzie przedłużana zgodnie z zasadami opisanymi w cenniku taryfy
Plus na Kartę.

– Rozwiązania można łączyć.

Stawka podstawowa w taryfie Plus na Kartę:

KU P STA RT E R
P LU S N A K A RT Ę

Stawka za połączenia do wszystkich sieci*

29 gr/min

Stawka za SMS-a do wszystkich sieci

19 gr/SMS

* Po 30.01.2013 r. stawka obowiązywać będzie do wszystkich sieci,
przed tym terminem stawka obowiązuje do: Plus, Orange, T-Mobile, Cyfrowy Polsat oraz sieci stacjonarnych.
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– Usługi są automatycznie przedłużane na kolejny okres (dwa dni przed upływem
ważności dostaniesz od nas przypomnienie o ich automatycznym przedłużeniu).

– Na start do pierwszego doładowania w starterze 5 zł lub 9 zł dostaniesz pakiet 25 MB
za darmo na 30 dni. Pakiet odnowi się automatycznie. Opłata 5 zł/30 dni.
– Kup w sklepie online, a kurier dostarczy Ci starter pod wskazany przez Ciebie adres
bez żadnych opłat. Wejdź na stronę www.plus.pl/startery
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