
Zabierz bliskich 
w Stan Darmowy 

Niewiążąca, przejrzysta oferta za 1 zł

OFERTA SPECJALNA DLA NASZYCH ABONENTÓW



Chcesz dowiedzieć się więcej zanim podejmiesz decyzję? Zadzwoń pod numer *500 (z telefonu Play)  

lub 790 500 500, konsultant poinformuje Cię również jak zamówić ofertę kurierem (opłata za połączenie  

zgodna z cennikiem poszczególnych operatorów).

Szczegóły w Regulaminie Oferty Promocyjnej 
”
LongPlay 1 zł MNP”, dostępne na www.playmobile.pl lub w Punktach 

Sprzedaży Play.

Szanowny Kliencie!

Odpowiadając na oczekiwania naszych Abonentów, przygotowaliśmy ofertę specjalną.

Możesz z niej skorzystać sam lub bliska Ci osoba, dzięki kuponom dołączonym 

do niniejszej ulotki. Oferta dotyczy Klientów, którzy zdecydują się przenieść numer do Play.

Otrzymujesz:

–  Abonament za 1 zł na zawsze!

–  Stan Darmowy (nieograniczone połączenia ze wszystkimi w Play) przez 6 miesięcy.

     Zamiast Stanu Darmowego możesz wybrać 60 minut na rozmowy ze wszystkimi, co miesiąc, przez 6 miesięcy. 

–  Umowę na czas nieokreślony.

–  Minuta do wszystkich sieci – 39 gr, SMS/MMS – 18 gr.

UWAGA: oferta nie posiada żadnych haczyków.

Jak skorzystać?

Masz numer u innego operatora lub posiada go bliska Ci osoba?   

Wytnij kupon, skorzystaj z niego sam lub podaruj swoim bliskim. 

Z kuponem należy udać się do najbliższego Punktu Sprzedaży Play.

Pamiętaj: numer możesz przenieść nawet w 1 dzień! To naprawdę proste!

Zabierz bliskich w Stan Darmowy
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Oferta dostępna przy przeniesieniu numeru do Play

Abonament za 1 zł ze Stanem Darmowym w Play

Aby skorzystać z kuponu:

udaj się do salonu Play

lub zadzwoń pod numer *500

(z telefonu Play)

lub 790 500 500

Kupon ważny do 30.06.2010 r.
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