Sprawdź, co zyskasz w najnowszej ofercie od Play
Z wybranymi modelami telefonów nie płacisz nawet pierwszych 9 rat miesięcznych, ale musisz zapłacić cenę na start za smartfon. Promocja przy
przeniesieniu numeru do Play i zawarciu umowy na 24 miesiące w ofercie PLAY L lub PLAY HOMEBOX z telefonem na 36 rat. Szczegóły w Salonie.

70 GB

Korzystaj swobodnie z sieci dzięki dużym
paczkom internetu – nawet do 70 GB!
A do tego rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu.

Najnowsza technologia 5G, która umożliwia
znacznie szybsze przesyłanie danych.

W ofercie grupowej za 2. i kolejne
karty SIM zapłacisz tylko 35 zł miesięcznie
po rabatach, niezależnie od wybranej taryfy.

35 zł

Przenieś swój numer, a Play zapłaci
za Twój smartfon nawet przez 9 miesięcy.

0 ZŁ
9 MIES.

5G dostępne dla wybranych urządzeń w ofertach PLAY M, L i PLAY HOMEBOX na terenie wybranych miast. Szczegóły na www.play.pl. Abonament bez telefonu 35 zł miesięcznie za osobę dostępny
dla każdego kolejnego numeru w ofercie PLAY M, L oraz PLAY HOMEBOX DUET lub RODZINA, uwzględnia rabat 5 zł z tytułu wyboru e-faktury i terminowych płatności oraz rabat 5 zł z tytułu zgód
marketingowych i na profilowanie dla każdej z kart SIM. Z wybranymi modelami telefonów nie płacisz nawet pierwszych 9 rat miesięcznych, ale musisz zapłacić cenę na start za smartfon.
Promocja przy przeniesieniu numeru do Play i zawarciu umowy na 24 miesiące w ofercie PLAY L lub PLAY HOMEBOX z telefonem na 36 rat. Szczegóły w Salonie.
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PLAY PŁACI ZA SMARTFON
NAWET PRZEZ 9 MIESIĘCY

OŚ
W
NO
Ć

Play płaci za smartfon nawet przez 9 miesięcy
• Wybierz smartfon Samsung lub Xiaomi w ofercie PLAY L lub PLAY HOMEBOX,
a zyskasz aż 9 rat 0 zł.
• Wybierz dowolny smartfon w dowolnej ofercie Play, a 6 rat
Play zapłaci za Ciebie.

ZOBACZ, JAKIE TO PROSTE:

Przenieś numer do Play.

Wybierz dowolną ofertę: PLAY S, M, L lub PLAY HOMEBOX.

0

ZŁ

PRZEZ

9

MIES.

Wybierz dowolny smartfon na 36 rat.

9 lub 6 rat zapłacimy za Ciebie.
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Promocja przy przeniesieniu numeru do Play i zawarciu umowy na 24 miesiące z telefonem na 36 rat. Nie płacisz pierwszych 6 rat miesięcznych przy wyborze dowolnego telefonu z ofertą PLAY S,
M, L lub PLAY HOMEBOX albo pierwszych 9 rat miesięcznych przy wyborze określonych modeli telefonów Samsung i Xiaomi z ofertą PLAY L lub PLAY HOMEBOX. Musisz zapłacić cenę na start
za smartfon. Opłata aktywacyjna wynosi 50 zł w ofercie SOLO oraz 35 zł w ofertach grupowych za każdy numer.
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Wybierz smartfon z ratą 0 zł nawet przez 9 miesięcy

Samsung Galaxy S20

wyświetlacz 6,2” WQHD+
Infinity-O, Dynamic AMOLED
aparat główny 64 + 12
+ 12 Mpix, przedni 10 Mpix
pamięć 8 GB RAM /
128 GB ROM + microSD
finger print – ultradźwiękowy czytnik
linii papilarnych w ekranie

RATA

9

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY L,
HOMEBOX

Samsung Galaxy A51

RATA

9

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY L,
HOMEBOX

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

RATA

6

0

ZŁ

RATA

6

MIES.

W ofercie PLAY L,
HOMEBOX

LG VELVET

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY L,
HOMEBOX

HTC Desire 20 pro

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

wyświetlacz 6,67” FHD+
Dot Display
aparat główny 64 + 8 + 5
+ 2 Mpix, przedni 16 Mpix
pamięć 6 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

wyświetlacz 6,5” FHD+
Super AMOLED

wyświetlacz 6,57” FHD+
AMOLED

wyświetlacz 6,8” FHD+
POLED FullVision

wyświetlacz 6,5” FHD+
LCD

aparat główny 48 + 12 + 5
+ 5 Mpix, przedni 32 Mpix

aparat główny 48 + 8 + 2
+ 2 Mpix, przedni 16 Mpix

aparat główny 48 + 8
+ 5 Mpix, przedni 16 Mpix

aparat główny 48 + 8 + 2
+ 2 Mpix, przedni 25 Mpix

pamięć 4 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 6 GB RAM /
64 GB ROM

pamięć 6 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 6 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

finger print – czytnik linii
papilarnych w ekranie

face unlock – funkcja
rozpoznawania twarzy

finger print – czytnik linii
papilarnych w ekranie

bateria 5000 mAh

finger print – czytnik linii
papilarnych
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Z wybranymi modelami telefonów nie płacisz pierwszych 6 lub 9 rat miesięcznych, w zależności od wybranej oferty, ale musisz zapłacić cenę na start za smartfon. Promocja przy przeniesieniu
numeru do Play i zawarciu umowy na 24 miesiące w ofercie PLAY S, M, L lub PLAY HOMEBOX z telefonem na 36 rat.

Ceny urządzeń zależą od wybranej oferty. Działanie 5G we wskazanych telefonach dostępne dla oferty PLAY M, L i PLAY HOMEBOX na terenie wybranych miast.
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Wybierz smartfon z ratą 0 zł przez 6 miesięcy

RATA

6

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY M

OPPO A91

6

RATA

6

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY M

Huawei P40 lite

RATA

6

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY M

LG K51S

RATA

6

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY M

Motorola moto g8

RATA

6

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY M

Samsung Galaxy A41

RATA

6

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY S

Xiaomi Redmi 9A

RATA

6

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY S

Realme 6i

RATA

6

0

ZŁ

MIES.

W ofercie PLAY S

LG K41S

wyświetlacz 6,4” FHD+
AMOLED

wyświetlacz 6,4” FHD+
LCD (IPS)

wyświetlacz 6,55” HD+
LCD TFT

wyświetlacz 6,4” FHD+
IPS

wyświetlacz 6,1” FHD+
Super AMOLED

wyświetlacz 6,53” HD+
Dot Drop

wyświetlacz 6,5” HD+
LCD

wyświetlacz 6,55” HD+
LCD TFT

aparat główny 48 + 8 + 2
+ 2 Mpix, przedni 16 Mpix

aparat główny 48 + 8 + 2
+ 2 Mpix, przedni 16 Mpix

aparat główny 32 + 5 + 2
+ 2 Mpix, przedni 13 Mpix

aparat główny 16 + 8 + 8
+ 2 Mpix, przedni 16 Mpix

aparat główny 48 + 8
+ 5 Mpix, przedni 25 Mpix

aparat główny 13 Mpix,
przedni 5 Mpix

aparat główny 48 + 8 + 2
+ 2 Mpix, przedni 16 Mpix

aparat główny 13 + 5 + 2
+ 2 Mpix, przedni 8 Mpix

pamięć 8 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 6 GB RAM /
128 GB ROM + karta
pamięci o standardzie nano

pamięć 3 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

pamięć 4 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

pamięć 4 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

pamięć 2 GB RAM /
32 GB ROM + microSD

pamięć 4 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 3 GB RAM /
32 GB ROM + microSD

face unlock – funkcja
rozpoznawania twarzy

finger print – czytnik linii
papilarnych zintegrowany
z przyciskiem zasilania

finger print – czytnik linii
papilarnych

finger print – czytnik linii
papilarnych

finger print – czytnik linii
papilarnych w ekranie

bateria 5000 mAh

bateria 5000 mAh

bateria 4000 mAh

Z wybranymi modelami telefonów nie płacisz pierwszych 6 lub 9 rat miesięcznych, w zależności od wybranej oferty, ale musisz zapłacić cenę na start za smartfon. Promocja przy przeniesieniu
numeru do Play i zawarciu umowy na 24 miesiące w ofercie PLAY S, M, L lub PLAY HOMEBOX z telefonem na 36 rat.

Ceny urządzeń zależą od wybranej oferty.
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Wybierz abonament dopasowany do siebie i swojej rodziny

S

M

L

internet w telefonie

internet w telefonie

internet w telefonie

internet w telefonie

3 GB

20 GB

70 GB

bez limitu GB

dla każdego numeru

dla każdego numeru

rozmowy, SMS-y i MMS-y

rozmowy, SMS-y i MMS-y

rozmowy, SMS-y i MMS-y

do wszystkich bez limitu

do wszystkich bez limitu

do wszystkich bez limitu

70 GB z pełną prędkością dla każdego numeru

rozmowy, SMS-y i MMS-y
do wszystkich bez limitu
internet domowy

bez limitu GB
150 GB z pełną prędkością

TV BOX
6 mies. od Play

telewizja w cenie
abonamentu

6 mies. od Play

TV BOX
aktywuj na
6 mies. bez opłat

możesz wybrać ofertę z Bezpieczną Rodziną
zamiast PLAY NOW

35 zł/mies.
po rabatach*
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55 zł/mies.
po rabatach*

telewizja w cenie
abonamentu

TV BOX

6 mies. od Play

aktywuj na
6 mies. bez opłat

możesz wybrać ofertę z Bezpieczną Rodziną
zamiast PLAY NOW

75 zł/mies.
po rabatach*

drugi
numer

tylko

35 zł/mies.

kolejne
numery

tylko

35 zł/mies.

* Prezentowane wysokości abonamentu uwzględniają rabat 5 zł z tytułu wyboru e-faktury i terminowych płatności oraz rabat 5 zł z tytułu zgód marketingowych i na profilowanie dla każdej
z kart SIM (w tym dla karty do internetu w PLAY HOMEBOX), a także dla ofert DUET i RODZINA zakładają, że masz pełną grupę. Abonament bez telefonu 35 zł miesięcznie za osobę dostępny
dla każdego kolejnego numeru w ofercie PLAY M, L oraz PLAY HOMEBOX DUET lub RODZINA. Oferta PLAY HOMEBOX składa się z 1 umowy na internet oraz umów na oferty głosowe. W ofercie
RODZINA PLAY M, PLAY L i PLAY HOMEBOX w przypadku posiadania 5 i więcej kart SIM zostanie naliczony rabat w wysokości 35 zł na 1. karcie w grupie.

telewizja w cenie
abonamentu

6 mies. od Play

aktywuj na
6 mies. bez opłat

możesz wybrać ofertę z Bezpieczną Rodziną
zamiast PLAY NOW

85 zł/mies.
po rabatach*

po rabatach*

po rabatach*

piąty numer gratis

W ofertach PLAY M i L oraz PLAY HOMEBOX do wyboru abonament z PLAY NOW lub z Bezpieczną Rodziną. Usługę Bezpieczna Rodzina świadczy Locon sp. z o.o., korzystanie z usługi
pomniejsza pakiet danych. Usługę TIDAL świadczy TIDAL sp. z o.o., promocję TIDAL możesz aktywować do 31.12.2020, po okresie promocji pobieramy opłatę miesięczną 19,99 zł. Usługę
Amazon Prime Video świadczy Amazon Digital UK Limited z siedzibą w Londynie, po okresie promocji pobieramy opłatę miesięczną 25 zł. Korzystanie z obu usług pomniejsza pakiet danych.
Obie usługi możesz wyłączyć w dowolnym momencie.
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Poznaj usługi w ramach abonamentu
nawet 6 miesięcy bez opłat

telewizja
TV
BOXw cenie abonamentu

potem tylko 19,99 zł/mies.

• Pakiet Podstawowy PLAY NOW
dostępny w cenie abonamentu
w ofertach PLAY M, L i PLAY
HOMEBOX.

• 60 milionów utworów.
• Słuchaj na kilku urządzeniach.
• Ciesz się muzyką nawet poza zasięgiem
sieci.

31
.1
2.
20

20

• Dostęp do 27 kanałów w cenie
abonamentu.

Bezpieczna Rodzina
lokalizator bliskich w Twoim telefonie

Włącz usługę
przez Play24

OC

2

OM

LUB

PR

Pobierz aplikację TIDAL
i aktywuj usługę

• Możliwość wypróbowania pakietów:
HBO GO, Sport, News, Extra, Kids,
przez 30 dni bez opłat.

JA

DO

JAK AKTYWOWAĆ USŁUGĘ?
1

PAKIET PODSTAWOWY PLAY NOW

na zawsze w cenie abonamentu

6 miesięcy od Play w cenie abonamentu

• Zobacz na mapie dokładne miejsce pobytu swojej rodziny.
• Otrzymuj powiadomienia o opuszczeniu przez bliskiego
strefy bezpieczeństwa, np. domu, szkoły.

Jak aktywować:

6 MIESIĘCY
OD PLAY

• Wejdź w link, który przekazano
Ci SMS-em po podpisaniu umowy,
lub przejdź do sekcji „Telewizja
i wideo” w Play24.

• Dzięki aplikacji SOS bliski wezwie pomoc w szybki i prosty
sposób.
W ofertach PLAY M i L oraz PLAY HOMEBOX możesz
wybrać Bezpieczną Rodzinę w cenie abonamentu.
Sprawdź szczegóły u Konsultanta.

• Załóż konto w Amazon Prime Video
i oglądaj!

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUGI?
1
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Pobierz aplikację
Bezpieczna Rodzina

2

Zaloguj się do
niej numerem telefonu

3

Wybierz bliskiego,
którego chcesz lokalizować

Usługę TIDAL świadczy TIDAL sp. z o.o. Promocję TIDAL możesz aktywować do 31.12.2020. Po okresie promocyjnym, jeśli skorzystałeś z niej minimum raz, pobieramy opłatę miesięczną
19,99 zł. Możesz wyłączyć usługę w dowolnym momencie. W ofertach PLAY M i L oraz PLAY HOMEBOX do wyboru abonament z PLAY NOW lub z Bezpieczną Rodziną. Usługę Bezpieczna
Rodzina świadczy Locon sp. z o.o. Korzystanie z obu usług pomniejsza pakiet danych. Obie usługi możesz wyłączyć.

* Programy dostępne promocyjnie, które nie stanowią przedmiotu umowy i mogą zostać wycofane przez operatora.
** Program przeznaczony do powszechnego i nieodpłatnego odbioru również w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną.
Usługę Amazon Prime Video świadczy Amazon Digital UK Limited z siedzibą w Londynie na warunkach dostępnych na www.primevideo.com. P4 Sp. z o.o. zapewnia, że nie zapłacisz za usługę przez
6 miesięcy, a po tym okresie należność za usługę, która wynosi 25 zł brutto miesięcznie, zostanie dopisana do Twojego rachunku telekomunikacyjnego, zgodnie z regulaminem „Amazon Prime Video
przez 6 miesięcy od Play”. Cena detaliczna Amazon Prime Video oferowana na stronie www.primevideo.com na dzień 28.08.2020 to 5,99 EUR brutto miesięcznie. Z usługi możesz zrezygnować
w dowolnym momencie. Na rejestrację w Amazon Prime Video masz 30 dni od aktywacji, z promocji możesz skorzystać tylko raz. Promocja dostępna w wybranych taryfach abonamentowych.
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Dobierz dodatkowe usługi do swojego abonamentu
Wybierz
ABONAMENT
PO RABATACH*

TV BOX na 24 mies.

10 ZŁ/MIES.

35 ZŁ/MIES.

dla abonentów Play

dla abonentów Play

Pakiet PLAY NOW TV i ponad 45 kanałów
z pakietów dodatkowych – m.in.

Pakiet PLAY NOW TV – m.in.

C 0%
M 0%
Y 0%
K 75%

KANAŁY
W CENIE ABONAMENTU

wersja na białe lub jasne tło

PAKIETY DODATKOWE
KIDS, SPORT, EXTRA, NEWS

PROMOCJA

Wybierz naprawę wyświetlacza i najlepsze aplikacje

Profesjonalny program antywirusowy
na 2 urządzenia – zadbaj o dane w telefonie
oraz o bezpieczeństwo dziecka w internecie.

wersja na czarne lub ciemne tło

PRZEZ 30 DNI W PREZENCIE

Naprawa wyświetlacza i telefonu z limitem kosztów
napraw nawet 2400 zł rocznie. Załatwisz wszystko
bez wychodzenia z domu.

W CENIE ABONAMENTU

Najlepsza nawigacja dla kierowców
od NaviExpert.
Ulubieni bohaterowie w bajkach, serialach i grach
dla Twojego dziecka z aplikacją Nickelodeon.

6 MIES. OD PLAY (aktywuj na swoim TV BOX)

Nielimitowany dostęp do tysięcy e-booków
z aplikacją Legimi.
Audiobooki, audycje i inne treści audio
z aplikacją Lecton.
PROMOCJA

30 DNI OD PLAY (aktywuj na swoim TV BOX)

Wszystkie usługi dostępne w pakiecie Play360

WYCHOWANE PRZEZ WILKI
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KRAINA LOVECRAFTA

PERRY MASON

Wychowane przez wilki © Home Box Office. Kraina Lovecrafta © Home Box Office. Perry Mason © Home Box Office.
* Abonament po rabatach 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie. W trakcie trwania umowy musisz posiadać wybrany abonament,
jeśli z niego zrezygnujesz, cena wzrośnie o 10 zł miesięcznie. Opłata za PLAY NOW TV dotyczy umowy zawieranej na okres 24 miesięcy, później cena wzrośnie o 10 zł miesięcznie.
Usługę Amazon Prime Video świadczy Amazon Digital UK Limited z siedzibą w Londynie na warunkach dostępnych na www.primevideo.com. Cena detaliczna Amazon Prime Video
oferowana na stronie www.primevideo.com na dzień 28.08.2020 to 5,99 EUR brutto miesięcznie. Na rejestrację w Amazon Prime Video masz 30 dni od aktywacji promocji na swoim
TV BOX, z promocji możesz skorzystać tylko raz. Po okresie promocji do Twojego rachunku doliczymy miesięcznie 20 zł za HBO GO oraz 25 zł za Amazon Prime Video. Korzystanie
z obu usług pomniejsza pakiet danych, możesz z nich zrezygnować w dowolnym momencie. Szczegóły na www.play.pl

JUŻ OD 99 ZŁ 20 ZŁ/MIES. na zawsze
Jeżeli aktywujesz Play360, wyłączymy podobne usługi, z których obecnie korzystasz. Play360 jest dostępne dla wybranych taryf abonamentowych, nie obejmuje transmisji danych.
Pokrywamy koszt naprawy telefonu do określonego limitu, naprawa obejmuje uszkodzenia wybranych części. Opłata miesięczna 20 zł przy umowie Play360 na 24 miesiące. Usługi
Nickelodeon w Play, Nawigacja Play oraz Ochrona Internetu By F-Secure świadczy P4 Sp. z o.o. Szczegóły na www.play.pl/play360 lub u Konsultanta. Kwota 99 zł to suma opłat (w tym
szacunkowych) za korzystanie z pojedynczych usług (lub podobnych).
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Poznaj więcej możliwości

Sprawdź specjalne ceny dla Klientów Play
Internet mobilny zawsze pod ręką

Wybierz ofertę RODZINA
dla 5 osób w ofercie PLAY M, L lub PLAY HOMEBOX.

20 GB za 20

Masz 6 miesięcy na skompletowanie kart SIM
dla rodziny – przez ten czas pobieramy opłatę
tylko za aktywne numery.

Przy zakupie 5. karty udzielimy
rabatu – 5 kart w cenie 4.

Play24

zł/mies.
po rabatach*

Internet stacjonarny idealny do domu
5 KART W CENIE 4

wygodne zarządzanie kontem

150 Mb/s za 35

Opłata za abonament po rabatach**

Włącz pakiety i usługi w 3 prostych krokach.
Kontroluj zużycie środków i dodatkowe koszty
w „Historii aktywności”.

za

5 zł/mies.

zł/mies.
po rabatach*

Telefon stacjonarny dla abonentów Play

Opłać rachunek w kilka sekund.

Dobierz przenośny router
Huawei E5783B

Maxcom Comfort MM721

20 zł 15 zł

Rozmowy do wszystkich bez limitu.

UE

Pakiet 100 minut na rozmowy międzynarodowe
do UE za 10 zł/mies.
Aparat telefoniczny za 10 zł/mies.

POBIERZ Z:
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W ofercie RODZINA PLAY M, L i PLAY HOMEBOX w przypadku posiadania 5 i więcej kart SIM zostanie naliczony rabat odpowiadający abonamentowi bez telefonu (35 zł) na 1. karcie w grupie.

za

1 zł

*
Abonament po rabatach 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie. Podane ceny dotyczą umów zawieranych na 24 miesiące i dostępne są dla
Klientów Play z min. 1 inną, aktywną usługą abonamentową na koncie. Cena routera Huawei E5783B to 19 zł na start. Oferta internetu stacjonarnego dostępna na wybranych obszarach i świadczona
jest w technologii HFC. Prezentowana prędkość dotyczy prędkości pobierania danych. Aktywacja usługi wynosi 50 zł.
**
Abonament po rabatach 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie, abonament 15 zł dodatkowo uwzględnia rabat 5 zł dla Klientów Play z min.
1 inną, aktywną usługą abonamentową na koncie. Opłata aktywacyjna wynosi 20 zł.
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