
już za 0 zł na start!
36 rat x 20 zł

Eliminacje UEFA EURO 2016™ w prezencie dla naszych
Abonentów. Oglądaj mecze na żywo na laptopie,
tablecie lub smartfonie! 
Wejdź na www.ipla.tv, znajdź pakiet Ipla EuropEan QualIfIErs i sprawdź szczegóły.

Internet

• Seriale polskie i zagraniczne — przed premierą w telewizji 

• Hity światowego kina — ponad 1400 tytułów do wyboru

• Wydarzenia sportowe — na żywo i w jakości HD

• 36 kanałów TV — m.in. AXN, Discovery Channel, 
     Eurosport, Polsat News

W IPLI dla Abonentów:
taniej, więcej, lepiej!

www.ipla.tv

Informacje dotyczące naszych usług uzyskasz w Centrum Obsługi Klienta, telefonując pod numery                                            
801 08 07 06*, 22 466 66 66*, 699 00 66 66* lub łącząc się z telefonu Cyfrowego Polsatu z numerem 
6666. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu Internetu Cyfrowego Polsatu. Wejdź na www.cyfrowypolsat.pl, zadzwoń 
lub zapytaj w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży. W niniejszej publikacji przedstawiono ofertę promocyjną. 
Szczegóły w Umowie, Cennikach, Regulaminach i Regulaminach Promocji dostępnych w Autoryzowanych 
Punktach Sprzedaży. Materiał wydany 23.09.2014 r. Prezentowane promocje dostępne do dnia wskazanego 
w Regulaminie Promocji lub do odwołania.

Informacje zawarte w materiale mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego.

* Opłata zgodna z cennikiem Państwa operatora.

największa telewizja internetowa 

już za 0 zł na start!
48 rat x 30 złTablet za 1 zł

Prezentowane opłaty 34,90 zł i 59,95 zł obejmują miesięczną opłatę za sprzęt dla maksymalnej liczby 36/48 rat. Opłata miesięczna 59,95 zł uwzględnia promocję „Superoferta smartDOM”. W ofercie z laptopem należy uwzględnić przy zawarciu umowy opłatę za modem. 
Szczegóły w Regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon” oraz w Regulaminach Promocji „Internet Power LTE”, „Internet Power LTE z tabletem, laptopem lub konsolą już za 0 zł na start” dostępnych na www.cyfrowypolsat.pl i u Sprzedawców. LTE™ to zastrzeżony 
znak towarowy należący do ETSI.

Szczegóły w Regulaminie Promocji „Internet Power LTE z tabletem za 1 zł”. 

Dotyczy oferty „Internet Power LTE Tylko SIM”.

Tablet za 1 zł

Tablet Huawei MediaPad 10 Link LTE 150
Pakiet 5 GB Internetu 

Opłata miesięczna 34,90 zł

Zestaw z laptopem Acer E5 
i modemem LTE Huawei E3372
Pakiet 20 GB z Internetem LTE 
bez limitu danych

Tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G
Pakiet 5 GB Internetu

Opłata miesięczna 39,90 zł

TabletyLaptop i modem LTE

Tablet za 1 zł 

Tablety

Opłata miesięczna 59,95 zł 
z superofertą smartDOM

Specjalna promocja
dla studentów!

•   Internet Power LTE bez limitu 
     danych już od 29,90 zł/mies. 

•  3 miesiące bez opłat

•  Krótka umowa – okres
     podstawowy 12 mies. 

•  Modemy i routery już od 1 zł

Spiesz się! Promocja
ograniczona czasowo
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Internet Power LTE
za połowę ceny!
Teraz przy zakupie telewizji Internet LTE
możesz mieć taniej o 50%.

LTE bez limitu transferu w promocyjnych pakietach danych od 29,90 zł/mies., dostępne po wykorzystaniu 
pakietu, w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci. Od 7. okresu rozliczeniowe-
go należy doliczyć opłatę za usługę Power LTE bez limitu danych w wysokości 10 zł/mies. „3 miesiące bez 
opłat” oznacza pierwszy niepełny i kolejne (trzy) pełne miesiące bez opłat oraz nie dotyczy opłaty aktywa-
cyjnej i opłaty za sprzęt. Promocja dostępna do 31.10.2014 r. z możliwością przedłużenia. Szczegóły
w Regulaminie Promocji „Internet Power LTE dla Studentów” na www.cyfrowypolsat.pl. Prezentowany ta-
blet nie jest częścią promocji. 
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5 GB Internetu w abonamencie 14,90 zł/mies.

Internet Internet Internet

„Superoferta -50%” dostępna dla Abonentów, którzy posiadali przed 30.09.2014 r. usługę Plusa lub Cyfrowego Polsatu za min. 49,90 zł/mies., lub Abonentów, którzy kupią po 30.09.2014 r. za min. 59,90 zł/mies. usługę telewizji lub Internetu/telefonu w ofercie ze sprzętem (co najmniej jeden 
sprzęt bez rat) albo za min. 39,90 zł/mies. w ofercie bez sprzętu lub ze sprzętem tylko na raty. Opłata nie obejmuje rat. Kupując kolejną usługę (inną niż posiadana przed lub kupioną od 30.09.2014 r.) z opłatą określoną wg zasad powyżej dla umów zakupionych po 30.09.2014 r. na 
okres min. 24 miesięcy, Abonenci otrzymają rabat 50% na abonament na tę usługę. W ciągu 10 dni od zakupu kolejnej usługi Abonent może zakupić trzecią usługę (inną niż już posiadane) na okres min. 24 miesięcy, na którą otrzyma rabat obniżający miesięczny abonament maksymalnie do 
1 zł, ale nie więcej niż o 28,99 zł. Rabat dostępny najpóźniej od 2. pełnego okresu rozliczeniowego. Promocja dostępna od 30 września do 17 listopada 2014 r., z możliwością przedłużenia. Szczegóły w Regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon” na www.cyfrowypolsat.pl. 
LTE bez limitu transferu danych bez opłat przez całą umowę dla Klientów promocji superoferta smartDOM  (poza promocją superoferta smartDOM LTE bez limitu transferu danych bez opłat przez 6 mies; od 7. okresu rozliczeniowego należy doliczyć opłatę za usługę Power LTE bez limitu danych
w wysokości 10 zł/mies.). W promocyjnych pakietach danych od 29,90 zł/mies., dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci. Rzeczywista prędkość transmisji zależy od czynników zewnętrznych, m.in. wykorzystywanej 
technologii, specyfikacji technicznej sprzętu, zasięgu sieci operatora, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków atmosferycznych. Prezentowane prędkości „podstawowa/efektywna/wygodna/szybka/premium” dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu 
LTE. Poza zasięgiem sieci LTE prędkość ograniczona. Szczegóły w Regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon” oraz w Regulaminach Promocji „Internet Power LTE”, „Internet Power LTE Tylko SIM”, „Internet Domowy Power LTE”. Wskazane opłaty za urządzenia 
są opłatami z tytułu włączenia usługi udostępnienia, przy zawarciu umowy na czas określony w ofercie promocyjnej. Należy uwzględnić opłatę miesięczną z tytułu udostępnienia urządzeń.

„Superoferta -50%” dostępna dla Abonentów, którzy posiadali przed 30.09.2014 r. usługę Plusa lub Cyfrowego Polsatu za min. 49,90 zł/mies., lub Abonentów, którzy kupią po 30.09.2014 r. za min. 59,90 zł/mies. usługę telewizji lub Internetu/telefonu w ofercie ze sprzętem (co najmniej jeden 
sprzęt bez rat) albo za min. 39,90 zł w ofercie bez sprzętu lub ze sprzętem tylko na raty. Opłata nie obejmuje rat. Kupując kolejną usługę (inną niż posiadana przed lub kupioną od 30.09.2014) z opłatą określoną wg zasad powyżej dla umów zakupionych po 30.09.2014 r. na okres min. 
24 miesięcy, Abonenci otrzymają rabat 50% na abonament na tę usługę. W ciągu 10 dni od zakupu kolejnej usługi Abonent może zakupić trzecią usługę (inną niż już posiadane) na okres min. 24 miesięcy, na którą otrzyma rabat obniżający miesięczny abonament maksymalnie do 1 zł, ale 
nie więcej niż o 28,99 zł. Rabat dostępny najpóźniej od 2. pełnego okresu rozliczeniowego. Promocja dostępna od 30 września do 17 listopada 2014 r., z możliwością przedłużenia. Szczegóły w regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon” na www.cyfrowypolsat.pl. LTE bez 
limitu transferu danych dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci. Według stanu na dzień 31.12.2013 r., zasięg technologii LTE w sieci Cyfrowego Polsatu obejmuje 66,66% populacji Polski. Zasięg technologii 
LTE ustalono na zewnątrz budynków.

Szczegóły w Regulaminie Promocji „Internet Power LTE – wyprzedaż”.  

Poznaj taryfy Power LTE ze sprzętemDrugi produkt za połówkę, 
trzeci nawet za złotówkę!

Wybierz telewizję Cyfrowego Polsatu i skorzystaj z superoferty.

Dokup Internet Power LTE bez limitu danych za połowę ceny,
a rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci komórkowych możesz mieć 
nawet za 1 zł/mies.

•   Internet LTE bez limitu danych  

•   Szybki mobilny Internet

•   Sieć o największym zasięgu LTE 

Poznaj taryfy Power LTE bez sprzętu

Wyprzedaż sprzętów

polecany do doMU

29,90 zł/mies. 49,90 zł/mies.

               

 29,95 zł/mies.

               

34,95 zł/mies.

               

49,95 zł/mies.

59,90 zł/mies. 69,90 zł/mies. 99,90 zł/mies.

5 GB
pakiet podstawowy
z prędkością maks.

15 GB
pakiet podstawowy
z prędkością maks.

20 GB
pakiet podstawowy
z prędkością maks.

25 GB
pakiet podstawowy
z prędkością maks.

30 GB
pakiet podstawowy
z prędkością maks.

Internet lTe bez limitu danych – bez opłat przez całą umowę z superofertą!

Po przekroczeniu pakietu podstawowego

Prędkość podstawowa Prędkość efektywna Prędkość wygodna Prędkość szybka Prędkość premium
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polecany do doMU

14,90 zł/mies. 29,90 zł/mies.

                 

19,95 zł/mies.

               
                 

24,95 zł/mies.

                 
              

39,95 zł/mies.

39,90 zł/mies. 49,90 zł/mies. 79,90 zł/mies.

5 GB
pakiet podstawowy
z prędkością maks.

15 GB
pakiet podstawowy
z prędkością maks.

20 GB
pakiet podstawowy
z prędkością maks.

25 GB
pakiet podstawowy
z prędkością maks.

30 GB
pakiet podstawowy
z prędkością maks.

Internet lTe bez limitu danych – bez opłat przez całą umowę z superofertą!

Po przekroczeniu pakietu podstawowego

Prędkość efektywna Prędkość wygodna Prędkość szybka Prędkość premium
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od 1 zł od 1 złod 1 zł

Router ZTE MF60 Modem D-Link DWM-157 Modem HUAWEI E3131

 49 zł

• jeszcze lepszy zasięg sygnału 
w Twoim domu

• proste podłączenie do istniejącej 
instalacji telewizji satelitarnej lub 
naziemnej

Zestaw Internetu domowego ODU-IDU
w abonamencie od 59,90 zł/mies.

1   zł

Modem Huawei E3372
w abonamencie od 29,90 zł/mies.

1 zł

Router domowy Huawei B593
w abonamencie od 59,90 zł/mies.

Poczuj moc

Nowość!

    superoferta  -50%     superoferta  -50%     superoferta  -50%     superoferta  -50%     superoferta  -50%     superoferta  -50%
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