Najtańszy konsumencki abonament głosowy 5G z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i min. 150 GB internetu na dzień 7.05.2021. Dotyczy abonamentu
bez telefonu dla każdego drugiego i kolejnego numeru dla przenoszących numer, przy pełnej grupie w ofercie HOMEBOX i po rabatach 5 zł za zgody marketingowe oraz
5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Przy umowie na każdy numer obowiązuje opłata aktywacyjna. 5G dostępne na terenie wybranych miast, dla wybranych urządzeń
i w wybranych ofertach.

NAJTAŃSZY ABONAMENT 5G!

Xiaomi Redmi Note 10 5G
+ Xiaomi Mi Watch Lite

Samsung Galaxy
S20 FE 5G

Przenieś numer i zyskaj gigabajty
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NAJTAŃSZY ABONAMENT 5G!

150 GB

ZYSKAJ
INTERNETU
ORAZ ROZMOWY, SMS-Y I MMS-Y BEZ LIMITU
OD

25 ZŁ/MIES.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

PRZENIEŚ NUMER I SKORZYSTAJ Z LIMITOWANEJ PROMOCJI:
Każda kolejna osoba w dowolnej ofercie to tylko 25 zł/mies. po rabatach.
Duży pakiet gigabajtów – nawet 150 GB w ofercie HOMEBOX.
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Najtańszy konsumencki abonament głosowy 5G z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i min. 150 GB internetu na dzień 7.05.2021. Dotyczy abonamentu bez telefonu dla
każdego drugiego i kolejnego numeru dla przenoszących numer, przy pełnej grupie w ofercie HOMEBOX i po rabatach 5 zł za zgody marketingowe oraz 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności.
Przy umowie na każdy numer obowiązuje opłata aktywacyjna. 5G dostępne na terenie wybranych miast, dla wybranych urządzeń i w wybranych ofertach.

Ceny urządzeń zależą od wybranej oferty.

Xiaomi Redmi Note 10 5G
+ Xiaomi Mi Watch Lite

wyświetlacz 6,5” FHD+ Infinity-O,
Super AMOLED 2X, 120 Hz

wyświetlacz 6,5” FHD+ IPS
DotDisplay, 90 Hz

aparat główny 12 + 12
+ 8 Mpix, przedni 32 Mpix

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

pamięć 6 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 4 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

bezprzewodowe ładowanie innych
urządzeń

bateria 5000 mAh
+ do 18 W szybkie ładowanie
przewodowe
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Wybierz najlepszą ofertę dla siebie i swojej rodziny

S

S+

internet w telefonie

internet w telefonie

3 GB

8 GB

dla każdego numeru

dla każdego numeru

M

L

internet w telefonie

internet w telefonie

internet w telefonie

70 GB 140 GB

75 GB 150 GB

bez limitu GB

bez limitu GB

z pełną prędkością dla każdego numeru

z pełną prędkością dla każdego numeru

20 GB 40 GB

bez limitu GB
z pełną prędkością dla każdego numeru

rozmowy, SMS-y i MMS-y

rozmowy, SMS-y i MMS-y

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

do wszystkich bez limitu

do wszystkich bez limitu
internet domowy

bez limitu GB
200 GB z pełną prędkością
oraz
TV
BOX
aktywuj na 3 mies.
bez opłat

aktywuj na 3 mies.
bez opłat

35 zł/mies.

45 zł/mies.

po rabatach*

kolejna osoba
przenosząca numer

tylko

25 zł/mies.
po rabatach*

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 HOMEBOX), a także dla ofert DUET i RODZINA zakładają, że masz pełną grupę.
Abonament bez telefonu 25 zł miesięcznie za osobę przy przeniesieniu numeru do Play oraz abonament bez telefonu 35 zł miesięcznie dostępne dla każdego kolejnego numeru we wskazanych ofertach.
5G dostępne dla wybranych urządzeń w ofertach PLAY M, L i HOMEBOX na terenie wybranych miast.

*
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po rabatach*

pakiet kanałów

aktywuj na 3 mies.
bez opłat

w każdym abonamencie do wyboru PLAY NOW
lub Bezpieczna Rodzina Standard na zawsze

55 zł/mies.
po rabatach*

oraz
TV
BOX
pakiet kanałów

aktywuj na 3 mies.
bez opłat

w każdym abonamencie do wyboru PLAY NOW
lub Bezpieczna Rodzina Standard na zawsze

75 zł/mies.
po rabatach*

kolejna osoba
przenosząca numer

tylko

25 zł/mies.

kolejne
osoby

tylko

35 zł/mies.

oraz
TV
BOX
pakiet kanałów

aktywuj na 3 mies.
bez opłat

w każdym abonamencie do wyboru PLAY NOW
lub Bezpieczna Rodzina Standard na zawsze

85 zł/mies.
po rabatach*

po rabatach*

po rabatach*

piąty numer gratis

Oferta HOMEBOX składa się z 1 umowy na internet oraz umów na oferty głosowe. W ofertach RODZINA PLAY M, L i HOMEBOX w przypadku posiadania 5 i więcej kart SIM zostanie naliczony
rabat w wysokości 35 zł na 1. karcie w grupie. Przy umowie na każdy numer obowiązuje opłata aktywacyjna.
Usługę Bezpieczna Rodzina w wersji Standard świadczy Locon sp. z o.o. Usługę TIDAL świadczy TIDAL sp. z o.o. Po okresie promocyjnym pobieramy opłatę miesięczną 19,99 zł. Aplikacja
TIDAL dostępna jest dla systemów Android i iOS. Korzystanie z usług pomniejsza pakiet danych, możesz je wyłączyć w dowolnym momencie.
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Wybierz nowoczesny smartfon
O F E RTA

O F E RTA

M
M

L
M

OnePlus 8T
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Xiaomi Mi 11 Lite 5G

OPPO Reno5 Lite

Samsung Galaxy A52

realme 8

Samsung
Galaxy A32 5G

Xiaomi Redmi
Note 10 S

vivo Y70

wyświetlacz 6,55” FHD+
Fluid AMOLED, 120 Hz

wyświetlacz 6,55” FHD+
AMOLED, DotDisplay,
90 Hz, HDR10+

wyświetlacz 6,43” FHD+
AMOLED

wyświetlacz 6,5” FHD+
Super AMOLED

wyświetlacz 6,4” FHD+
Super AMOLED

wyświetlacz 6,5” HD+
TFT LCD Infinity-V Display

wyświetlacz 6,43” FHD+
AMOLED, DotDisplay

wyświetlacz 6,44” FHD+
AMOLED

aparat główny 48 + 16 + 5
+ 2 Mpix, przedni 16 Mpix

aparat główny 64 + 8
+ 5 Mpix, przedni 20 Mpix

aparat główny 48 + 8 + 2
+ 2 Mpix, przedni 32 Mpix

aparat główny 64 + 12 + 5
+ 5 Mpix, przedni 32 Mpix

aparat główny 64 + 8 + 2
+ 2 Mpix, przedni 16 Mpix

aparat główny 48 + 8 + 5
+ 2 Mpix, przedni 13 Mpix

aparat główny 64 + 8 + 2
+ 2 Mpix, przedni 13 Mpix

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

pamięć 8 GB RAM /
128 GB ROM

pamięć 6 GB RAM /
128 GB ROM

pamięć 8 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 6 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 6 GB RAM /
128 GB ROM

pamięć 4 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

pamięć 6 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 8 GB RAM /
256 GB ROM

bateria 4500 mAh
+ szybkie ładowanie
Warp Charge 65

NFC, IrDA oraz głośniki
stereo

face unlock – funkcja
rozpoznawania twarzy

finger print – czytnik linii
papilarnych w ekranie

finger print – czytnik linii
papilarnych w ekranie

bateria 5000 mAh

bateria 5000 mAh
+ do 33 W szybkie ładowanie
przewodowe

finger print – czytnik linii
papilarnych w ekranie

Ceny urządzeń zależą od wybranej oferty. 5G dostępne dla wybranych urządzeń w ofertach PLAY M, L i HOMEBOX na terenie wybranych miast.
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Wybierz smartfon dla siebie

Pakiet usług dla Twojego smartfona

O F E RTA

O F E RTA

SM+

S
M

Play

naprawa wyświetlacza i najlepsze aplikacje

Naprawa wyświetlacza
Jeśli masz pęknięty wyświetlacz, zgłoś
uszkodzenie – online lub telefonicznie.
Kurier za darmo odbierze od Ciebie uszkodzony
telefon, a potem dostarczy naprawiony.

OPPO A53 128 GB
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Hammer Blade 3

Motorola moto g30

Nokia 3.4

wyświetlacz 6,5” HD+
LCD

wyświetlacz 6,2” HD+
IPS

wyświetlacz 6,5” HD+
IPS Max Vision, 90 Hz

wyświetlacz 6,39” HD+
IPS LCD Punch-Hole

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

aparat główny 48 Mpix,
przedni 8 Mpix

aparat główny 64 + 8 + 2
+ 2 Mpix, przedni 13 Mpix

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

pamięć 4 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 4 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

pamięć 4 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 3 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

face unlock – funkcja
rozpoznawania twarzy

IP69 – odporność
na wodę i pył

bateria 5000 mAh

finger print – czytnik linii
papilarnych

Ceny urządzeń zależą od wybranej oferty.

Ciesz się sprawnym urządzeniem.
Wszystkie naprawy przeprowadzane
są w autoryzowanych serwisach.

O najlepsze aplikacje w pakiecie zapytaj Konsultanta
Pakiet usług Play

JUŻ OD 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. Szczegóły
na www.play.pl/play360 lub u Konsultanta.
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Poznaj usługi w ramach abonamentu
3 miesiące bez opłat

TVtelewizja
BOX w cenie abonamentu
• Dostęp do 33 kanałów.
• Pakiety tematyczne: HBO GO, Sport,
News, Extra, Kids, przez 30 dni
bez opłat.

potem tylko 19,99 zł/mies.

PAKIET PODSTAWOWY PLAY NOW
1

1

1

1

• 70 milionów utworów.
• Słuchaj na kilku urządzeniach.

1

1

1

• Ciesz się muzyką nawet poza zasięgiem sieci.

Jak korzystać z usługi?
2

1. Pobierz aplikację PLAY NOW
lub wejdź na playnow.pl
2. Zaloguj się swoim numerem
telefonu i oglądaj.

2

1

3

1

3

2

TVP 1 2

Bezpieczna Rodzina Standard

TVP 2 2

TVP 3 2
Warszawa

TVN 2

w cenie abonamentu

JAK AKTYWOWAĆ USŁUGĘ?
1

Pobierz aplikację TIDAL
i aktywuj usługę

LUB

2

Włącz usługę
przez Play24

30 dni od Play
potem 25 zł/mies.

aplikacja
BEZPIECZNA RODZINA

Chroń swoje dzieci w internecie i poza domem
•

Sprawdzaj na mapie miejsce pobytu dziecka.

•

Wyznaczaj strefy bezpieczeństwa (np. dom, szkoła)
i otrzymuj powiadomienia, kiedy dziecko je opuści.

•

Blokuj niedostosowane do wieku treści w internecie.

•

Określaj limity czasu i listę aplikacji, z których dziecko
może korzystać.

Amazon Prime Video to jeden z najpopularniejszych na świecie serwisów VOD, dający dostęp do bogatej
biblioteki filmów i seriali.
Jak włączyć promocję:
1. Po podpisaniu umowy dostaniesz SMS-a z linkiem. Kliknij link lub wejdź do sekcji „Telewizja i wideo”
w Play24.
2. Załóż konto w Amazon Prime Video – masz na to 30 dni.
3. Oglądaj, kiedy chcesz i gdzie chcesz, nawet na 3 urządzeniach jednocześnie.

JAK AKTYWOWAĆ USŁUGĘ?
1

Pobierz aplikację Bezpieczna Rodzina
i wybierz wariant dla siebie

2

Aktywuj usługę

3

Zacznij chronić
swoich bliskich

Kanały gwarantowane, które stanowią przedmiot umowy i nie mogą zostać wycofane bez jej zmiany.
Programy przeznaczone do powszechnego i nieodpłatnego odbioru również w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną.
Kanały radiowe.
W ramach abonamentu PLAY M, L i HOMEBOX możesz wybrać 1 z usług: Bezpieczna Rodzina lub PLAY NOW, bez dodatkowych opłat. Usługę Bezpieczna Rodzina w wersji Standard świadczy
Locon sp. z o.o., możesz z niej korzystać za pośrednictwem aplikacji Bezpieczna Rodzina – korzystanie z usługi pomniejsza pakiet danych.
1
2
3
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Usługę TIDAL świadczy TIDAL sp. z o.o. Po okresie promocyjnym pobieramy opłatę miesięczną 19,99 zł. Korzystanie z usługi pomniejsza pakiet danych, możesz ją wyłączyć w dowolnym
momencie. Aplikacja TIDAL dostępna jest dla systemów Android i iOS. Amazon Prime Video świadczy Amazon Digital UK Limited z siedzibą w Londynie na warunkach dostępnych
na www.primevideo.com. Po okresie promocji, jeśli nie zrezygnujesz z usługi, płacisz 25 zł miesięcznie. Cena detaliczna Amazon Prime Video oferowana na stronie www.primevideo.com
na dzień 1.03.2021 to 25,99 zł brutto miesięcznie. Korzystanie z obu usług pomniejsza pakiet danych. Obie usługi możesz wyłączyć w dowolnym momencie.
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Sprawdź więcej możliwości
Telefon stacjonarny dla abonentów Play

Korzystaj z bezpiecznych zakupów w Play
Płać bezpiecznie z Play za swoje ulubione gry
i aplikacje, a także parking i bilety.

Opłata za abonament po rabatach

Wybierz opcję „Zapłać z Play” – nie potrzebujemy
danych Twojej karty kredytowej.

Rozmowy do wszystkich bez limitu.

Wygodnie doliczymy opłaty za Twoje zakupy do rachunku
lub rozliczymy je ze środków na karcie w Play.

UE

20 zł

Maxcom Comfort mm721 3G

15 zł

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

Wejdź na www.play.pl/dcb i sprawdź, gdzie zapłacisz z Play.

za

1 zł

Zainstaluj Play24, aby wygodnie zarządzać kontem w Play
Oszczędzaj więcej z Kartą Dużej Rodziny

Łatwy dostęp do konta przez całą dobę.
Włączaj i wyłączaj promocje,
pakiety i usługi.

Wybierz ofertę RODZINA
dla 5 osób w ofercie PLAY M, L
lub HOMEBOX.
Przy zakupie 5. karty udzielimy
rabatu – 5 kart w cenie 4.

Zapłać za fakturę w kilka sekund.
Kontroluj zużycie internetu
oraz wszystkie koszty.

5 KART W CENIE 4

Najlepiej oceniana aplikacja
POBIERZ Z:
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Abonament po rabatach 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie, a 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.
„Najlepiej oceniana aplikacja Play24” – dotyczy ocen aplikacji samoobsługowych największych operatorów komórkowych w sklepach Google Play i App Store na dzień 4.04.2021.
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Dobierz telewizję do swojego abonamentu
Wybierz

Najtańsza oferta internetu z telewizją od Play
Dobierz do abonamentu
internet stacjonarny z telewizją od Play
już od 30 zł miesięcznie

TV BOX na 24 miesiące

Aplikacje

Pauzuj, cofaj, oglądaj od początku

Łatwy dostęp do aplikacji

Wyszukiwanie głosowe

Pobieraj aplikacje i gry ze sklepu Google Play.

Oglądaj telewizję jak serwisy wideo.

Włączaj aplikacje Netflix, YouTube, Amazon Prime Video
i HBO GO specjalnymi przyciskami na pilocie.

ABONAMENT
PO RABATACH*

OD

Powiedz do pilota, co chcesz obejrzeć,
a my to dla Ciebie znajdziemy.

10 ZŁ/MIES.

OD

35 ZŁ/MIES.

Internet stacjonarny

Internet stacjonarny

Internet stacjonarny

do 150 Mb/s

do 300 Mb/s

do 600 Mb/s

POLECANY DO SWOBODNEGO
SURFOWANIA

POLECANY DO GRANIA I OGLĄDANIA
WIDEO NA WIELU URZĄDZENIACH

POLECANY DO POBIERANIA
I WYSYŁANIA DUŻYCH PLIKÓW

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

Dostęp do ponad 40 kanałów – m.in.
KANAŁY
W CENIE ABONAMENTU

1, 2

Dostęp do ponad 90 kanałów – m.in.
1

wersja na białe lub jasne tło

1

1, 2

NAJTAŃSZA OFERTA

wersja na czarne lub ciemne tło

1

1

OD
PAKIETY DODATKOWE:
KIDS, SPORT, EXTRA, NEWS

z dostępem do ponad 40 kanałów
TV BOX

Telewizja

1

PRZEZ 30 DNI W PREZENCIE

30 ZŁ/MIES.
po rabatach *

OD

40 ZŁ/MIES.
po rabatach *

OD

50 ZŁ/MIES.
po rabatach *

W CENIE ABONAMENTU

Zapytaj Konsultanta o inne promocyjne zestawy z internetem stacjonarnym lub bezprzewodowym i telewizją od Play w wersji
rozszerzonej z dostępem do 90 kanałów.
30 DNI OD PLAY

30 DNI OD PLAY
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Dostęp do kanałów HBO, HBO 2, HBO 3 oraz biblioteki ponad 800 filmów
i 300 seriali.

Dokup telewizor 4K od LG
w promocji 6 miesięcy za 0 zł

Dostęp do filmów i seriali, w tym produkcji Amazon Originals.

*
Opłaty abonamentowe uwzględniają rabat 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie za każdą z usług i dotyczą abonentów wybranych
ofert abonamentowych.
1
Programy dostępne promocyjnie, które nie stanowią przedmiotu umowy i mogą zostać wycofane bez jej zmiany.
2
Programy przeznaczone do powszechnego i nieodpłatnego odbioru również w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną.
Opłata za PLAY NOW TV dotyczy umowy zawieranej na okres 24 miesięcy dla Klientów ofert M, L lub HOMEBOX w Play. Wzrośnie o 10 zł/mies. po upływie tego okresu lub jeśli zrezygnujesz
z wybranego abonamentu telefonicznego. Podana liczba kanałów uwzględnia programy, które nie są elementem umowy. Pakiet HBO GO wymaga aktywacji, po promocji, jeśli nie zrezygnujesz
z usługi, doliczymy do Twojego rachunku 20 zł/mies. Amazon Prime Video świadczy Amazon Digital UK Limited z siedzibą w Londynie na warunkach dostępnych na www.primevideo.com.
Po okresie promocji, jeśli nie zrezygnujesz z usługi, płacisz 25 zł/mies. Cena detaliczna Amazon Prime Video oferowana na stronie www.primevideo.com na dzień 1.03.2021 to 25,99 zł brutto
miesięcznie. Na rejestrację w Amazon Prime Video masz 30 dni od aktywacji promocji, z promocji możesz skorzystać tylko raz. Korzystanie z obu usług pomniejsza pakiet danych. Replay TV,
nagrywanie, możliwość oglądania do 7 dni po emisji dostępne dla wybranych kanałów, w ramach usług dodatkowych przez 12 miesięcy za 0 zł, później możesz aktywować usługę za
2 zł miesięcznie.

Telewizor LG 49UN711C
Abonament w ofercie bez urządzenia dla abonentów taryf PLAY M, L lub HOMEBOX, po rabatach 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie oraz 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności.
Hasło „najtańsza oferta” dotyczy ofert telewizji kablowej i internetowej oraz internetu stacjonarnego dostępnych na stronach internetowych multiregionalnych operatorów, aktualne na
30.04.2021. Podane ceny dotyczą umów zawieranych na 24 miesiące, później ceny wzrosną o 10 zł/mies. Telewizor dostępny w odrębnej umowie na 36 rat z dodatkową umową na internet
mobilny. We wszystkich umowach ponosisz też opłatę aktywacyjną. Internet stacjonarny dostępny na wybranych obszarach. Prezentowane prędkości dotyczą prędkości pobierania danych.
Podana liczba kanałów uwzględnia programy, które nie są elementem umowy. ELEVEN SPORTS 1 4K w dodatkowo płatnym pakiecie.
LaLiga Santander w ELEVEN SPORTS. Fot. Getty Images.

*
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Sprawdź, co zyskasz w najnowszej ofercie od Play

Korzystaj swobodnie z sieci dzięki dużym
paczkom internetu – nawet 150 GB!
A do tego rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu.

Przy przeniesieniu numeru w ofercie grupowej za 2.
i kolejne karty SIM zapłacisz już od 25 zł miesięcznie
po rabatach, niezależnie od wybranej taryfy.

150 GB
25 zł

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

Pakiet danych 150 GB dostępny w ofercie HOMEBOX. Abonament bez telefonu po 25 zł miesięcznie za osobę dostępny dla każdego kolejnego numeru przy przeniesieniu numeru w ofertach 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. Opłata aktywacyjna
wynosi 50 zł w ofercie SOLO oraz 35 zł w ofertach grupowych za każdy numer. 5G dostępne dla wybranych urządzeń w ofertach PLAY M, L i HOMEBOX na terenie wybranych miast. Szczegóły
u Konsultanta lub na www.play.pl
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