
Pakiet minut w ramach abonamentu

Cena za minutę połąCzenia  
Z teleFonem komórkowYm

Cena za minutę połąCzenia  
Z teleFonem komórkowYm

na StacJ. kraJowe 
60 min o DowolneJ 
PorZe Dnia lub 120 
min PoZa SZcZYtem*

na StacJ. kraJowe 
300 min o DowolneJ 
PorZe Dnia lub 120 
min PoZa SZcZYtem*

na StacJ. kraJowe  
1 200 min o DowolneJ 

PorZe Dnia*

oD 32 Gr** oD 32 Gr** oD 32 Gr**

Plan domowy 
tp 60

Plan domowy  
tp 300

Plan domowy  
tp 1 200obecna oFerta tP S.a.

abonament 50 zł 70 zł 90 zł

Pakiet minut w ramach abonamentu
na StacJonarne 

kraJowe i Do PlaY  
1 000 min

na StacJonarne
kraJowe i Do PlaY

300 min

na StacJonarne
kraJowe i Do PlaY

60 min

29 Gr 29 Gr 29 Gr

PlaY DomowY 
60

PlaY DomowY 
300

PlaY DomowY 
1 000oFerta PlaY

abonament 25 zł 45 zł 65 zł

*połączenia poza szczytem dotyczą rozmów wykonanych w dni robocze w godz. 18.00–08.00 oraz soboty, niedziele i dni świąteczne przez 
całą dobę. pakiet rozliczany jest z dokładnością co do sekundy.
**Cena 0,32 zł dotyczy połączeń do orange, plus, era, natomiast cena połączeń do Cyfrowy polsat wynosi 0,57 zł, a do play – 0,61 zł. 
usługa play domowy działa w oparciu o sieć telefonii komórkowej (sieć własną play). możliwość korzystania oraz jakość usługi 
uzależniona jest od zasięgu tej sieci w danej lokalizacji. usługa nie jest dostępna we wszystkich strefach numeracyjnych. porównanie 
dotyczy minut przyznanych w ramach abonamentu oraz ceny minuty krajowego połączenia głosowego do sieci komórkowych  
w najbardziej zbliżonych taryfach, przy umowach na 24 miesiące (uwzględnia promocję tp S.a. i ofertę play, które polegają na przyznaniu  
ulgi na zakup telefonu). operatorzy posiadają inne promocje i usługi obniżające koszty połączeń, których porównanie nie uwzględnia. 
porównanie aktualne na dzień 20.05.2010 r. Szczegóły w Cenniku oferty play domowy, Cenniku usług telekomunikacyjnych tp  
i Regulaminie promocji „plan tp z telefonem od 1 zł” (obowiązuje do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 30.06.2010 r.) dostępnych 
na www.playmobile.pl, www.tp.pl oraz w salonach operatorów.
Cennik usług telekomunikacyjnych p4 Sp. z o.o. obowiązuje od 27.01.2010 r. do odwołania.
Regulamin oferty promocyjnej play domowy dla abonentów obowiązuje od 27.01.2010 r. do odwołania.
Regulamin oferty promocyjnej play domowy Fnp obowiązuje od 01.06.2010 r. do odwołania.
Regulamin oferty promocyjnej play domowy bez telefonu obowiązuje od 27.01.2010 r. do odwołania.
Regulamin oferty promocyjnej play domowy bez telefonu dla abonentów obowiązuje od 27.01.2010 r. do odwołania.
Regulamin oferty promocyjnej play domowy bez telefonu Fnp obowiązuje od 01.06.2010 r. do odwołania.
Regulamin usługi „Wieczory i weekendy” do play i na stacjonarne obowiązuje od 27.01.2010 r. do odwołania.
Regulamin usługi „Wybrany numer” do play i na stacjonarne obowiązuje od 27.01.2010 r. do odwołania.
Cennik telefonów w ofercie play domowy obowiązuje od 27.01.2010 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszym Cennikiem 
lub jego odwołania, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2010 r.

Szczegóły oferty play domowy na www.domowy.playmobile.pl i w punktach Sprzedaży play.

Huawei etS 8121

Wpuść play 
do swojego domu

Domowy

Domowy 1ZŁod



Wybierz najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę na rynku!

telefon stacjonarny w play to:
  łatwa aktywacja bez instalacji gniazdka i kabli.

  Minuta połączenia po wykorzystaniu pakietu na stacjonarne za 17 gr i na komórkowe 29 gr.

  Za połączenia do Ciebie znajomi zapłacą tyle samo, co z innym numerem stacjonarnym.

*W ramach usługi otrzymujesz 250 lub 1 000 min do wykorzystania od pon.–pt. 18.00–8.00 oraz w soboty i niedziele przez całą dobę.

pakiety dodatkowe:

Dodatkowo, przenosząc numer stacjonarny z innej sieci lub będąc abonentem Play,  
otrzymujesz o 50% większy pakiet przez 6 miesięcy:

masz już swój numer? – przenieś go do play.

przejście do play jest proste:
1. Złóż w Salonie Play wniosek o przeniesienie numeru.
2. Poczekaj na zgodę obecnego operatora i potwierdzenie terminu przeniesienia.
3. Podpisz umowę na usługę Play domowy.
4. Rozmawiaj z telefonu domowego zaraz po aktywacji!

15 zł

10 zł/numeR

PlaY DomowY 
60

PlaY DomowY 
300

PlaY DomowY 
1 000naZwa tarYFY

wiecZorY i weekenDY 1 000*

wiecZorY i weekenDY 250*

wYbranY numer 
(1–3 nuMeRów, Po 300 Min każDy)

35 zł

90 450 1 500

PlaY DomowY 
60

PlaY DomowY 
300

PlaY DomowY 
1 000naZwa tarYFY

DoDatkowY Pakiet minut  
pRzez 6 mieSięCy

łąCzna liCzba minut W pakieCie
w ramach PromocJi

30 150 500

Pakiet minut na nr-Y StacJonarne i Do PlaY 60 300 1 000

PlaY DomowY 
60

PlaY DomowY 
300

PlaY DomowY 
1 000naZwa tarYFY

abonament 25 zł 45 zł 65 zł

wyjmij swój nieużywany telefon* z szuflady i płać jeszcze niższe rachunki przez cały rok 
w promocji play domowy bez telefonu.

   StacJonarnYch

  komóRkoWyCH (W tym play)

Cena za minutę połąCzenia po WykoRzyStaniu pakietu do WSzyStkiCH kRajoWyCH opeRatoRóW:

17 Gr

29 Gr

naZwa tarYFY PlaY DomowY 
60

PlaY DomowY 
300

PlaY DomowY 
1 000

abonament poza pRomoCją 
AbonAment w promocji

oSzCzędzaSz pRzez 12 mieSięCy

25 ZŁ
20 ZŁ 

60 ZŁ

45 ZŁ
35 ZŁ 

120 ZŁ

65 ZŁ
50 ZŁ 

180 ZŁ

* telefon komórkowy obsługujący kartę play.

naliczanie sekundowe od drugiej minuty połączenia.

Domowy


