
Dotyczy standardowych krajowych połączeń głosowych i SMS-ów do sieci komórkowych. Abonament 79 zł przy umowie bez telefonu i przy wyborze faktury 
elektronicznej dla osób przenoszących numer z Orange, Plus lub T-Mobile (warunek – okazanie faktury za usługi świadczone na przenoszonym numerze). 
Szczegóły na www.play.pl.

Nielimitowane rozmowy 
i SMS-y do czterech sieci
w abonamencie za 79 zł



FORMUŁA 4.0 to:
nielimitowane rozmowy oraz SMS-y i MMS-y do wszystkich 
w Orange, T-Mobile, Plus oraz w PLAY 
w stałym abonamencie 79 zł, z umową na 12 miesięcy.

Przełomowa oferta – FORMUŁA 4.0!

Znajdź telefon 

Rabat 10 zł dotyczy osób przenoszących numer z Orange, Plus i T-Mobile (warunek – okazanie faktury za usługi świadczone na przenoszonym numerze). Abonamenty 79 zł i 99
połączenia głosowe, MMS-y i SMS-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych w ramach jednej opłaty abonamentowej w ofertach dostępnych dla konsumentów. Szczegóły

Audiobook w prezencie z Samsungiem Wave 3 do wyczerpania zapasów. Na telefonie jest preinstalowana aplikacja z fragmentem audiobooka. Pozostała część do pobrania be

FORMUŁA 4.0
Nielimitowane 

rozmowy i SMS-y 
do czterech sieci 

w abonamencie za

79zł

Wysokości abonamentów przedstawione w ulotce uwz
10 zł za wybranie przez Klienta elektronicznej faktury 

UMOWA NA 12 MIESIĘCY

Z  2 GB
Z telefonem

w ofercie
FORMUŁA 4.0 99 zł

w ofercie
FORMUŁA 4.0 99 zł

Nokia E52 za 1zł



dla siebie! W ofercie dostępny szeroki wybór innych modeli smartfonów już za 1 zł.

9 zł z 2 GB dotyczą umowy bez telefonu. Play jako pierwszy w Polsce zaoferował nielimitowane standardowe krajowe 
 w „rodzinie” regulaminów ofert promocyjnych „Super FORMUŁA 4.0” na www.play.pl i w salonach Play.

ez dodatkowych opłat (za wyjątkiem transmisji danych).

zględniają rabat 10 zł za przeniesienie numeru do Play oraz rabat 
(e-Faktury).

UMOWA NA 24 MIESIĄCE

w ofercie
FORMUŁA 4.0 129 zł

HTC One V za 1zł

w ofercie
FORMUŁA 4.0 129 zł

Samsung Wave 3 za 1zł

w ofercie
FORMUŁA 4.0 159 zł

Samsung Galaxy S II  za 1zł

w ofercie
FORMUŁA 4.0 159 zł

Nokia Lumia 800 za 1zł

Z supersmartfonem

oraz 2 GB
Ze smartfonem

oraz 2 GB



Szczegóły w Cenniku Telefonów w Ofercie LongPlay (Plan Cenowy II) i FORMUŁA 4.0. 
Okres obowiązywania cen i dostępność telefonów do odwołania lub wyczerpania 
zapasów. Telefony oznaczone jako „4G Ready” to urządzenia działające w sieciach 
UMTS 900 i 2100 MHz, wykorzystując technologię HSDPA i niższe. Telefony „4G Ready” 
nie obsługują technologii HSPA+ (sieć 4G w Play).

Nokia 
C3-01
w ofercie
Super Stan Darmowy 59 

• dotykowy ekran

•  wytrzymała
metalowa obudowa

• aparat 5,0 Mpix

za1zł

Samsung 
C3530
w ofercie
Stan Darmowy 49

• stylowa i trwała obudowa

• wyraźny wyświetlacz 2,2”

• intuicyjny interfejs 
 użytkownika

za1zł
S

w
S

•

•

•

Nokia 
C2-02 
w ofercie 
Stan Darmowy 49

•  wygodna, rozsuwana 
obudowa

• dotykowy ekran 
 i tradycyjna klawiatura

• aparat fotografi czny 
 2,0 Mpix

za1zł



Rozmawiaj swobodnie dzięki nielimitowanym 
połączeniom ze wszystkimi w Play oraz 

dużym pakietom minut do wszystkich sieci.

Super Promocja dostępna dla:

• Klientów przenoszących swój numer 
 z abonamentu od innego operatora 
 do Play;

• Dla Abonentów Play z umową na czas 
 określony;

•  Dla Klientów korzystających z oferty na 
kartę w Play minimum przez 3 mies.

Oferta Standardowa dostępna dla nowych
Klientów Play.

Nielimitowane połączenia dotyczą krajowych standardowych połączeń na numery w sieci Play. Pakiet 
minut to maksymalna liczba minut wynikająca z wykorzystania pakietu złotówek na połączenia 
głosowe. Super Promocja dostępna dla przenoszących numer z Orange, Plus i T-Mobile (warunek 
– okazanie faktury za usługi świadczone na przenoszonym numerze). Szczegóły na www.play.pl.

OFERTA 
TYLKO SIM

OFERTA 
Z TELEFONEM

SUPER 
PROMOCJA

19 zł 29 zł

180 min

OFERTA 
STANDARDOWA 120 min

SUPER 
PROMOCJA

29 zł 49 zł

340 min

OFERTA 
STANDARDOWA 240 min

SUPER 
PROMOCJA

39 zł 59 zł

550 min

OFERTA 
STANDARDOWA 350 min

SUPER 
PROMOCJA

49 zł 79 zł

750 min

OFERTA 
STANDARDOWA 550 min

 

           PAKIET   

1999 zł

2999 zł

3999 zł

4999 zł



Nokia 500
w ofercie 
Super All Inclusive 69 

•  dotykowy wyświetlacz 3,2” 

•  aparat fotograficzny 
o rozdzielczości 5,0 Mpix

•  kolorowe wymienne obudowy 
w komplecie



Darmowy dostęp do najpopularniejszych portali 
społecznościowych (Facebook, NK, Goldenline, 
Linkedin) oraz portali Grupy Onet (Onet.pl, Zumi.pl, 
Sympatia.pl). 

Usługę Free Zone możesz włączyć, wpisując na 
klawiaturze telefonu kod *111*249*1#( lub logując 
się na www.24.play.pl.

Pakiet minut to maksymalna liczba minut wynikająca z   wykorzystania pakietu złotówek na połączenia 
głosowe. Super Promocja dostępna dla przenoszących numer z Orange, Plus i  T-Mobile (warunek –
okazanie faktury za usługi świadczone na przenoszonym numerze). Po wyczerpaniu pakietu danych 
prędkość zostaje istotnie zmniejszona, a  klient może korzystać z krajowej transmisji danych bez 
dodatkowych opłat (zmniejszenie prędkości wpływa również na korzystanie ze stron w ramach usługi 
Free Zone). Szczegóły na www.play.pl.

Korzystaj swobodnie z Internetu w telefonie 
bez obaw o dodatkowe koszty z pakietem 250 MB.

OFERTA ZE SMARTFONEM

SUPER 
PROMOCJA

39 zł

180 min

+ 30 min

+ 250 MB

OFERTA 
STANDARDOWA 120 min

SUPER 
PROMOCJA

59 zł

340 min

+ 60 min
OFERTA 
STANDARDOWA 240 min

SUPER 
PROMOCJA

69 zł

550 min

+ 100 min

OFERTA 
STANDARDOWA 350 min

SUPER 
PROMOCJA

89 zł

750 min

OFERTA 
STANDARDOWA 550 min

PAKIET              PAKIET      MINUT



Sony Ericsson Live
with Walkman™
w ofercie
All Inclusive MAX 65

•  system operacyjny Android

•  idealna dla słuchających muzyki 
aplikacja Walkman®

•  aparat fotograficzny 5,0 MPix

Sony Ericsson 
Xperia mini pro
w�ofercie 
All Inclusive MAX 75

•  system operacyjny Android

•  dotykowy ekran 3.0” 
z	technologią Mobile BRAVIA® 

Engine

•  doskonała obsługa poczty 
e-mail oraz SMS dzięki pełnej 
klawiaturze



Korzystaj swobodnie z Internetu w telefonie 
bez obaw o dodatkowe koszty z pakietem 1 GB.

           PAKIET   MINUT
OFERTA 

TYLKO SIM

OFERTA ZE
SMARTFONEM

1 GB

SUPER 
PROMOCJA

29 zł 45 zł

180 min

+ 30 min

+ 250 MB + 750 MB

OFERTA 
STANDARDOWA 120 min

SUPER 
PROMOCJA

39 zł 65 zł

340 min

+ 60 min 
OFERTA 
STANDARDOWA 240 min

SUPER 
PROMOCJA

49 zł 75 zł

550 min

+ 100 min

OFERTA 
STANDARDOWA 350 min

SUPER 
PROMOCJA

59 zł 95 zł

750 min

OFERTA 
STANDARDOWA 550 min

Usługa Free Zone jest dostępna dla Klientów posiadających promocję typu All Inclusive, All Inclusive MAX lub FORMUŁA 4.0 
z pakietem 2GB, dotyczy elementów własnych portali (oprócz Onet VOD) w krajowej transmisji danych. Aktywacja usługi 
trwa do 24 h. Szczegóły nt. usługi Free Zone na www.play.pl.

2999 zł

3999 zł

4999 zł

5999 zł

PAKIET     INTERNET           PAKIET      MINUT

Darmowy dostęp do najpopularniejszych portali 
społecznościowych (Facebook, NK, Goldenline, 
Linkedin) oraz portali Grupy Onet (Onet.pl, Zumi.pl, 
Sympatia.pl). 

Usługę Free Zone możesz włączyć, wpisując na 
klawiaturze telefonu kod *111*249*1#( lub logując 
się na www.24.play.pl.



Nokia Asha 303 
Super FORMUŁA 4.0 99 zł

•  klawiatura QWERTY połączona
z dotykowym ekranem 2,6”

• aparat fotografi czny 3,2 Mpix

•  łatwy dostęp do portali 
społecznościowych

za1zł

HTC 7 Mozart 
Super FORMUŁA 4.0 129 zł

•   system operacyjny Windows 
Phone 7,5

•  dotykowy ekran 3,7”

•  dostęp do wielu aplikacji
oraz gier przez Market Place

za1zł
H
S

• 

• 

• 

Szczegóły w Cenniku Telefonów w Ofercie LongPlay (Plan Cenowy II) i FORMUŁA 4.0. Okres obowiązywania cen i dostępność telefonów do odwołania lub wyczerpania zapasów. Telefony oznaczone 
jako „4G Ready” to urządzenia działające w sieciach UMTS 900 i 2100 MHz, wykorzystując technologię HSDPA i niższe. Telefony „4G Ready” nie obsługują technologii HSPA+ (sieć 4G w Play).

e

HTC Desire S
Super FORMUŁA 4.0 129 zł

•   system operacyjny Android 

•   dotykowy ekran 3,7” 

Super LCD z funkcją 

Multi-Touch

•   aparat 5,0 Mpix z fleszem LED

za1zł



Aktywacja Pakietu Internet następuje między 00:00 a 01:00 kolejnego dnia, a Pakietu Internet NON STOP w ciągu 24h od złożenia dyspozycji. Ograniczenie prędkości transferu 
danych po wykorzystaniu pakietu dotyczy również dostępu do portali w ramach usługi Free Zone. Szczegóły w Regulaminie Usługi „Pakiet Internet” oraz Regulaminie Usługi 
„Free Zone” dostępnych na www.play.pl i w Punktach Sprzedaży Play. Usługi dotyczą krajowego transferu danych.

Bezpieczny Internet

Dodatkowe Pakiety Internet

Z każdą ofertą Play korzystasz z Internetu w telefonie 
bez obaw o dodatkowe koszty. 

Z każdym Pakietem Internet korzystasz 
z Internetu w telefonie bez obaw o dodatkowe koszty. 

BEZPIECZNY INTERNET Z KAŻDĄ OFERTĄ PLAY

Korzystanie z Internetu 
w ramach oferty

Z każdą ofertą Play otrzymujesz pakiet danych, dzięki
któremu możesz korzystać z Internetu bez obaw o dodatkowe koszty.

Po wykorzystaniu pakietu

Prędkość transmisji danych zostanie ograniczona, ale nadal możesz 
korzystać z Internetu bez dodatkowych kosztów.

Jeżeli w danym miesiącu chcesz przywrócić pełną prędkość transmisji danych, 
aktywuj jednorazowy Pakiet Internet NON STOP 50 MB za 5 zł 

kodem *111*177*1#(

PAKIETY INTERNET AKTYWACJA DEZAKTYWACJA MIESIĘCZNY ABONAMENT

1 GB *111*156*1#( *111*156*2#( 25 zł

500 MB *111*155*1#( *111*155*2#( 15 zł

200 MB *111*154*1#( *111*154*2#( 9 zł

100 MB *111*153*1#( *111*153*2#( 7 zł



Poleć znajomych i odbierz nagrodę

ABONAMENT 7.1 8/04/2012

Masz znajomych, którzy są zainteresowani przejściem do Play?

Jeśli tak, podaj nam ich numery telefonów.

Jeśli skorzystają z oferty Play, Ty dostaniesz dodatkowo jedną z supernagród 
do wyboru!

Co możesz zdobyć?

Jeżeli osoby, których numery podasz, przejdą do Play, a łączna wartość wybranych przez 

nich abonamentów będzie równa co najmniej 250 zł, będziesz mógł skorzystać z promocji 

z PlayStation 3 za 1 zł.

W ramach promocji dostępne są również inne atrakcyjne nagrody, o szczegóły zapytaj sprzedawcę 

lub sprawdź na stronie www.play.pl.

PlayStation za 1 zł z	 umową na 12 miesięcy z	 abonamentem 1 zł. 
Polecone osoby muszą zawrzeć umowy w	 ciągu roku od polecenia 
pierwszej osoby. Szczegółowe warunki promocji zawarte w	regulaminie 
Oferty Promocyjnej „LongPlay z	PlayStation”.


