
TYLKO 35 ZŁ MIESIĘCZNIE
ZA TELEFON STACJONARNY I KOMÓRKOWY
Łączny abonament 35 zł po wszystkich rabatach i zgodach, przy przeniesieniu numeru stacjonarnego, w umowach bez telefonów.
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NOWOŚĆ

140-7375 PLAY STACJONARNY 11.1 19/05/2017 7004262
Okres obowiązywania cen i dostępność sprzętu do odwołania lub wyczerpania zapasów.

OFERTA DOSTĘPNA W:

Niezawodny telefon dla Ciebie



35 ZŁ MIESIĘCZNIE ZA TELEFON STACJONARNY I KOMÓRKOWYNOWOŚĆ

Dołącz do Play nawet 6 miesięcy przed zakończeniem umowy u obecnego operatora. 
Zapytaj Konsultanta o szczegóły

Bez kabla, bez gniazdka,
bez opłat za utrzymanie łącza
– telefon działa w oparciu 
o sieć komórkową

Bezpieczny pakiet internetu 
– 1 GB co miesiąc

500 m

Rozmawiasz swobodnie 
w domu i w ogrodzie

Rozmawiasz swobodnie
gdziekolwiek zechcesz

Potrzebujesz tylko numeru stacjonarnego?

Jedynie 20 zł
za telefon stacjonarny20

Nielimitowane rozmowy 
w kraju z numerami 
stacjonarnymi i komórkowymi

SMS

INTERNET

0,19 zł

1 GB

35 zł

MINUTY NA WSZYSTKIE  
TELEFONY STACJONARNE

MINUTY NA WSZYSTKIE  
TELEFONY KOMÓRKOWE

NIELIMITOWANE

NIELIMITOWANE

TELEFON
KOMÓRKOWY

TELEFON
STACJONARNY

Karta SIM
z numerem komórkowym

Karta SIM
z Twoim numerem stacjonarnym

zł

Nowoczesny 
telefon stacjonarny
dodatkowo za 10 zł miesięcznie

Smartfon do wyboru
dodatkowo już od 10 zł miesięcznie

1GB

Przenieś numer stacjonarny i komórkowy do Play i płać mniej. 
Wystarczy jedna wizyta w Salonie

TELEFON STACJONARNY TELEFON KOMÓRKOWY

Abonament Stacjonarny + Komórkowy: 
Zawierasz dwie odrębne umowy / umowę i aneks w jednym procesie zakupowym. Warunkiem skorzystania z oferty jest przeniesienie numeru stacjonarnego do Play. Łączny abonament 
35 zł uwzględnia łączny rabat 10 zł z tytułu wyrażenia zgód marketingowych i terminowych płatności. Opłata aktywacyjna wynosi łącznie 40 zł. Szczegóły na www.play.pl oraz w Punktach 
Sprzedaży Play.

Abonament Stacjonarny:
Abonament 20 zł uwzględnia rabat 5 zł z tytułu przeniesienia numeru stacjonarnego do Play oraz 5 zł z tytułu wyrażenia zgód marketingowych. Opłata aktywacyjna wynosi 20 zł. 

W całej ulotce prezentujemy wyłącznie informacje dotyczące usług krajowych (bez roamingu i połączeń międzynarodowych). 
Prędkość internetu po wykorzystaniu bezpiecznego pakietu internetu zwalnia. 

Sprawdź mapę zasięgu na www.play.pl 


