
-5
0%

1 zł

Kup telewizję  
w Cyfrowym Polsacie
Internet Power LTE bez limitu danych 
dostaniesz za połowę ceny, a nielimitowane 
rozmowy do wszystkich sieci komórkowych  
nawet za 1 zł miesięcznie.
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Promocja 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 od 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 od 
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. „Rabaty przez całą umowę” dostępne w przypadku 
zachowania warunków promocji. Szczegóły w regulaminie programu smartDOM na www.cyfrowypolsat.pl i www.plus.pl. 

smartDOM – oszczędzanie przez dodawanie, teraz dla każdego!

Teraz dla wszystkich!
Drugi produkt za połówkę,
trzeci nawet za złotówkę!

NOWOŚĆ!

Wybierz Plusa lub Cyfrowy Polsat, a dostaniesz aż 50% rabatu na drugą 
usługę, do tego trzecią możesz mieć nawet za 1 zł miesięcznie. Rabaty 
obowiązują przez całą umowę.

Masz już naszą usługę? 
Dokup drugą za pół ceny, a trzecią możesz mieć nawet za 1 zł miesięcznie.

Masz telefon u innego operatora? 
Przenieś numer do Plusa i skorzystaj z naszej superoferty!
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Abonament

39,99 zł

Abonament

69,99 zł

Telefon
w Plusie

Telefon
w Plusie

Internet 

Internet LTE

Cena zestawu 60,94 zł/mies.

Cena zestawu 100,94 zł/mies.

0 zł na start

Pakiet Rodzinny HD4

Pakiet Rodzinny HD4

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3GOferta Tylko SIM

• Pakiet danych 20 GB1

• Pakiet danych 20 GB 
• Internet LTE bez limitu 

danych przez całą
    umowę bez opłat1

• 54 kanały telewizyjne
    dla całej rodziny
• Dekoder HD za 1 zł

• 54 kanały telewizyjne
    dla całej rodziny
• Dekoder HD za 1 zł

Abonament 39,90 zł

19,95 zł

Abonament 59,90 zł

29,95 zł

Abonament 19,90 zł

1 zł

Abonament 19,90 zł

1 zł

• Nielimitowane minuty
    i SMS-y do wszystkich       
    sieci komórkowych 
• 0,5 GB Internetu LTE3 

1 zł3 zł

Router Huawei B593LG F60

Zestawy dla nowych Klientów!

Telewizja
Cyfrowego Polsatu

Telewizja
Cyfrowego Polsatu

38,85 zł/mies.
oszczędności

48,85 zł/mies.
oszczędności

• Nielimitowane minuty
    i SMS-y do wszystkich
    sieci komórkowych2

15 zł x 36 rat

HIT
CENOWY 
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0 zł na start
30 zł x 36 rat

Abonament

69,99 zł

3 zł

Abonament

59,90 zł

Telefon w Plusie

• Nielimitowane minuty
   i SMS-y do wszystkich        
   sieci komórkowych 
• 0,5 GB Internetu LTE3  

Internet LTE

Cena zestawu 100,94 zł/mies.

Cena zestawu 90,85 zł/mies.

Pakiet Familijny Max HD + Film HD + Sport HD + Cinemax HD4

Oferta Tylko SIM

• 131 kanałów telewizyjnych
    dla całej rodziny 
• Dekoder HD za 1 zł

• Pakiet danych 20 GB 
• Internet LTE bez limitu 

danych przez całą
    umowę bez opłat1 

• Pakiet danych 15 GB
• Internet LTE bez limitu 

danych przez całą
    umowę bez opłat1

• Nielimitowane minuty
    do wszystkich sieci
    komórkowych2 

Abonament 59,90 zł

29,95 zł

Abonament 59,90 zł

29,95 zł

Abonament 29,90 zł

1 zł

Abonament 29,99 zł

1 zł

1 zł

Router Huawei B593

Zestawy dla nowych Klientów!

Internet 
rabat -50% 

Tablet LG G Pad 8.0 LTE

TV Cyfrowego
Polsatu

Telefon  
w Plusie

58,85 zł/mies.
oszczędności

58,94 zł/mies.
oszczędności

Telefon
w Plusie

Internet LTETelewizja
Cyfrowego Polsatu

Nokia Lumia 635 LTE

Pakiet Familijny Max HD + Film HD + Sport HD + Cinemax HD4

• 131 kanałów telewizyjnych 
dla całej rodziny

• Dekoder HD za 1 zł

Telewizja
Cyfrowego Polsatu
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3 zł

58,85 zł/mies.
oszczędności

58,94 zł/mies.
oszczędności

Abonament

69,99 zł

Abonament

84,99 zł

Telefon
w Plusie

Telefon
w Plusie

• Nielimitowane minuty
   i SMS-y do wszystkich               
   sieci komórkowych 
• 0,5 GB Internetu LTE3

Internet LTE

Cena zestawu 115,94 zł/mies.

Cena zestawu 140,94 zł/mies.

Pakiet Familijny Max HD4

KAZAM TV 4.5 

• Pakiet danych 25 GB 
• Internet LTE bez limitu 

danych przez całą
    umowę bez opłat1

• 101 kanałów telewizyjnych
    dla całej rodziny
• Dekoder HD za 1 zł

Abonament 89,90 zł

44,95 zł

Abonament 69,90 zł

34,95 zł

Abonament 29,90 zł

1 zł

Abonament 49,90 zł

21 zł

• Nielimitowane minuty
    i SMS-y do wszystkich       
    sieci komórkowych 
• 2 GB Internetu LTE3 

49 zł3 zł

Zestaw Internetu domowego (ODU-IDU)SONY Xperia M2 LTE

Zestawy dla nowych Klientów!

Internet LTE

1 zł 

Modem HUAWEI E3372

• Pakiet danych 5 GB 
• Internet LTE bez limitu 

danych przez całą
    umowę bez opłat1

Oferta Premium + HBO GO + IPLA MIX4

• 134 kanały telewizyjne
    dla całej rodziny
• Dekoder PVR HD
    za 1 zł

Telewizja
Cyfrowego Polsatu

Telewizja
Cyfrowego Polsatu

73,85 zł/mies.
oszczędności

63,85 zł/mies.
oszczędności
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0 zł
na start
30 zł x 48 rat 

0 zł na start
15 zł x 36 rat

3 zł

Abonament

69,99 zł

Abonament

69,99 zł

Telefon
w Plusie

Telefon
w Plusie

• Nielimitowane minuty
   i SMS-y do wszystkich               
   sieci komórkowych 
• 0,5 GB Internetu LTE3

Internet

Cena zestawu 130,94 zł/mies.

Cena zestawu 125,94 zł/mies.

Oferta Premium + HBO GO + IPLA MIX4

Samsung Galaxy Trend Plus 

• 134 kanały telewizyjne
    dla całej rodziny
• Dekoder PVR HD za 1 zł

Abonament 59,90 zł

29,95 zł

Abonament 89,90 zł

44,95 zł

Abonament 59,90 zł

31 zł

Abonament 39,90 zł

11 zł

• Nielimitowane minuty
    i SMS-y do wszystkich       
    sieci komórkowych 
• 0,5 GB Internetu LTE3 

3 zł

LG L Fino

Zestawy dla nowych Klientów!

Internet LTE

Modem HUAWEI E3372 + laptop Acer Aspire

• Pakiet danych 20 GB 
• Internet LTE bez limitu 

danych przez całą
    umowę bez opłat1

Telewizja
Cyfrowego Polsatu

Telewizja
Cyfrowego Polsatu

58,85 zł/mies.
oszczędności

73,85 zł/mies.
oszczędności

Pakiet Familijny Max HD + Film HD + Sport HD + Cinemax HD4

• 131 kanałów telewizyjnych 
    dla całej rodziny
• Dekoder HD za 1 zł

• Pakiet danych 20 GB1

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G
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0 zł na start
20 zł x 36 rat

0 zł na start
30 zł x 36 rat

Telefon
w Plusie

Telefon
w Plusie

Internet LTE

Internet LTE

58,85 zł/mies.
oszczędności

73,85 zł/mies.
oszczędności

• Pakiet danych 20 GB 
• Internet LTE bez limitu danych 
    przez całą umowę bez opłat1

Samsung Galaxy Tab 8.9 LTE

Dla Klientów posiadających telewizję w Cyfrowym Polsacie!

Cena zestawu 35,99 zł/mies.

Cena zestawu 20,95 zł/mies.

Abonament 29,90 zł

1 zł

Abonament 29,99 zł

1 zł

Abonament 69,99 zł

34,99 zł

Abonament 39,90 zł

19,95 zł

-50%
przez całą 

umowę

-50%
przez całą 

umowę

3 zł

• Nielimitowane minuty i SMS-y
    do wszystkich sieci komórkowych 
• 0,5 GB Internetu LTE3 

ZTE Kis III

• Pakiet danych 15 GB
• Internet LTE bez limitu danych 
    przez całą umowę bez opłat1

Tablet LG G Pad 8.0 LTE

63,90 zł/mies.
oszczędności

48,94 zł/mies.
oszczędności

• Nielimitowane minuty do wszystkich 
sieci komórkowych2 

Oferta Tylko SIM

HIT
CENOWY 
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Telefon
w Plusie

Telefon
w Plusie

Internet LTE

Internet LTE 

Dla Klientów posiadających telewizję w Cyfrowym Polsacie!

Cena zestawu 30,95 zł/mies.

Cena zestawu 59,99 zł/mies.

Abonament 29,99 zł

1 zł

Abonament 29,90 zł

1 zł

Abonament 59,90 zł

29,95 zł

Abonament 99,99 zł

49,99 zł

-50%
przez całą 

umowę

-50%
przez całą 

umowę

3 zł

• Nielimitowane minuty i SMS-y
    do wszystkich sieci komórkowych 
• 3 GB Internetu LTE3 

LG G2 mini

58,94 zł/mies.
oszczędności

78,90 zł/mies.
oszczędności

1 zł 

Modem HUAWEI E3372

• Pakiet danych 5 GB 
• Internet LTE bez limitu danych
    przez całą umowę bez opłat1

• Pakiet danych 20 GB 
• Internet LTE bez limitu danych
    przez całą umowę bez opłat1

1 zł

Router Huawei B593

• Nielimitowane minuty do wszystkich 
sieci komórkowych2

Oferta Tylko SIM
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Telefon
w Plusie

Telefon
w Plusie

Dla Klientów posiadających Internet w Cyfrowym Polsacie!

Cena zestawu 35,99 zł/mies.

Cena zestawu 30,95 zł/mies.

Abonament 19,90 zł

1 zł

Abonament 29,99 zł

1 zł

Abonament 69,99 zł

34,99 zł

Abonament 59,90 zł

29,95 zł

-50%
przez całą 

umowę

-50%
przez całą 

umowę

58,94 zł/mies.
oszczędności

53,90 zł/mies.
oszczędności

78,90 zł/mies.
oszczędności

58,94 zł/mies.
oszczędności

99 zł

• Nielimitowane minuty i SMS-y
    do wszystkich sieci komórkowych 
• 0,5 GB Internetu LTE3 

Nokia Lumia 530 Pakiet Rodzinny HD4

• 54 kanały telewizyjne dla całej rodziny
• Dekoder HD za 1 zł

Telewizja
Cyfrowego Polsatu

Telewizja
Cyfrowego Polsatu

Pakiet Familijny Max HD + Film HD + Sport HD + Cinemax HD4

• 131 kanałów telewizyjnych
    dla całej rodziny 
• Dekoder HD za 1 zł

• Nielimitowane minuty do wszystkich 
sieci komórkowych2

Oferta Tylko SIM

HIT
CENOWY 
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Z oferty skorzystasz w wybranych punktach Plusa, Cyfrowego Polsatu, 
dowolnym oddziale PlusBanku lub na www.plusbank.pl.

Poznaj nasze inne usługi
Załóż konto w PlusBanku i oszczędzaj!

Konto Plus
w PlusBanku to brak opłat za:

*       W przypadku miesięcznych wpływów na konto powyżej 1000 zł oraz wydatków kartą powyżej 500 zł. Dla pozostałych Klientów opłata miesięczna za kartę wynosi 6 zł. 
**     0 zł dla Klientów opisanych powyżej. Dla pozostałych 6 zł za pierwszą wypłatę w miesiącu, kolejne wypłaty 0 zł.
***   Nie dotyczy przelewów ekspresowych i walutowych.
Szczegóły oferty w regulaminach promocji dostępnych na www.plus.pl, www.plusbank.pl i www.cyfrowypolsat.pl.

Z kontem w PlusBanku abonament w Plusie lub 
Cyfrowym Polsacie możesz obniżyć nawet do 0 zł!

Za każde 500 zł wydane w miesiącu kartą debetową PlusBanku otrzymasz:
• 5% rabatu na wybrany abonament telefoniczny, na Internet lub na telewizję przez cały okres umowy
    albo
• 5% ekstradoładowania w ofertach Plus na Kartę i Plus Mix

 Oferta dotyczy Klientów, którzy zapewniają wpływy miesięczne na konto w wysokości minimum 1000 zł i wykonają transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta na łączną kwotę minimum 500 zł (łącznie wszystkimi kartami wydanymi do konta). 

• prowadzenie rachunku
• wydanie karty debetowej
• użytkowanie karty*

• wypłaty z bankomatów własnych i sieci Euronet
• wypłaty z bankomatów obcych**

• wpłaty we wpłatomatach sieci Euronet
• ustanowienie i wykonanie polecenia zapłaty
• korzystanie z bankowości elektronicznej
• przelewy przez Internet***

• transmisję danych przez aplikację mobilną dla Klientów 
   Plusa i Cyfrowego Polsatu na terenie kraju
• korzystanie z bankowości mobilnej

Zeskanuj kod i przetestuj demo!

Nowość!
Wygodna aplikacja

mobilna plusbank24
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Za każde 5000 zł kredytu gotówkowego otrzymasz:

Najlepszy wg rankingu
kredyt gotówkowy w PlusBanku!

Kredyt w PlusBanku
możesz wykorzystać, na co tylko chcesz. Skorzystaj już teraz!

Oferta dotyczy Klientów, którzy wezmą kredyt gotówkowy w PlusBanku i jednocześnie otworzą Konto Plus.

Szczegóły w regulaminie promocji „Bonus Plus w programie smartDOM” dostępnym na www.plus.pl, www.cyfrowypolsat.pl i www.plusbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 września 2014 r. wynosi 15,19%, oprocentowanie nominalne kredytu 12,50%, 
całkowita kwota kredytu 8000,00 zł, 12 rat miesięcznych w wysokości 712,70 zł, prowizja w wysokości 0 zł. Całkowita kwota do zapłaty 8626,08 zł, w tym: odsetki 554,08 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie 12 miesięcy 72,00 zł, prowizja 0 zł. Materiał nie stanowi oferty 
w myśl Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

• 10% rabatu na wybrany abonament telefoniczny, na Internet lub na telewizję 
   albo
• 10% ekstradoładowania w ofertach Plus na Kartę i Plus Mix

• bez prowizji i bez ubezpieczeń
• szybka decyzja kredytowa – nawet w 15 minut
• niskie oprocentowanie – już od 11,5%
• bez zbędnych formalności
• elastyczny okres kredytowania – do 72 miesięcy
• automatyczna spłata kredytu

Kredyt gotówkowy nr 1 w rankingu – dane za wrzesień 2014 r.

   Przez cały okres kredytowania!
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Kup energię elektryczną i płać mniej!

Jak przenieść prąd do Plusa? Szybko i wygodnie!

Nowość! Prąd od Plusa
Nawet 240 zł oszczędności!*

Wszystkie pozostałe formalności związane 
z przeniesieniem prądu Plus załatwi za 
Ciebie. Zmiana sprzedawcy prądu nastąpi 
automatycznie, bez przerw w dostawie 
energii. Powiadomimy Cię o niej SMS-em.

Płynne przejścieSzybkie formalności
Przyjdź do punktu Plusa lub 
Cyfrowego Polsatu – sprzedawca 
przedstawi Ci naszą ofertę. Podpisz 
umowę i załatw formalności 
w trakcie jednej wizyty.

Sprawdź, dlaczego warto przenieść swój prąd do Plusa!

Przejście z prądem do Plusa 
odbywa się bez przerw w dostawie 
energii i jest tak samo proste, jak 
przeniesienie numeru telefonu.

Rachunek za prąd jest tak 
samo przejrzysty, jak za telefon 
– dokładnie wiesz, ile i za co 
płacisz!

Jakość prądu bez zmian. 

Pamiętaj! Aby przenieść prąd do Plusa, przyjdź do nas ze swoją fakturą 
rozliczeniową za energię elektryczną od obecnego dostawcy!

*Oszczędność 240 zł stanowi różnicę pomiędzy ceną miesięcznego zużycia 509 kWh w ciągu 24 miesięcy, określoną w regulaminie promocji „Energia na abonament na 24 miesiące” z 14 lipca 2014 r. dla Klienta w taryfie G11, pozostającego przez cały okres 24 miesięcy stroną umowy 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z Polkomtel Sp. z o.o. (z wyłączeniem usług w systemie przedpłaconym) lub umowy o świadczenie usług z Cyfrowym Polsatem S.A. lub posiadającego przez cały okres 24 miesięcy co najmniej jeden produkt bankowy w PlusBank S.A. 
oraz spełniającego warunki określone we wskazanym regulaminie promocji, a ceną dla pozostałych Klientów zawierających umowę we wskazanym regulaminie promocji.

1          LTE bez limitu transferu danych dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci. Usługa LTE bez limitu danych bez opłat przez całą umowę dostępna dla Klientów superoferty smartDOM.    
      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. Poza   
       zasięgiem sieci LTE prędkość ograniczona. Szczegóły w regulaminach promocji „Internet Power LTE” oraz „Internet Domowy Power LTE” na wwwcyfrowypolsat.pl. Należy uwzględnić przy zawarciu umowy opłatę miesięczną z tytułu udostępnienia zestawu 
      domowego Internetu ODU-IDU, routera HUAWEI B593 oraz modemu HUAWEI E3372 oraz miesięczną ratę. „0 zł na start” dotyczy obniżonej pierwszej raty za sprzęt w sprzedaży ratalnej dla obecnych Abonentów Cyfrowego Polsatu wiarygodnych płatniczo. 
2         W ofercie z e-fakturą. Dla Klientów przenoszących numer „Taryfy LTE – Rozmowy bez limitu tylko SIM IV  (MNP, KON)”. Szczegóły w regulaminie promocji na www.plus.pl. 
3           Ceny telefonów Nokia Lumia 635 LTE, Sony Xperia M2 LTE, LG L Fino, LG F60, KAZAM TV 4.5, Samsung Galaxy Trend Plus w ofercie z e-fakturą dla Klientów przenoszących numer „Taryfy LTE - Rozmowy i SMSy bez limitu IV (MNP)”. Ceny telefonów Nokia Lumia 530, ZTE Kis III, LG G2 mini 
       w ofercie z e-fakturą dla Klientów Przenoszących Numer „Taryfy LTE – Rozmowy i SMSy bez limitu – specjalna oferta (MNP)”. Szczegóły w regulaminie promocji na www.plus.pl.
4         Opłata za dekoder dotyczy udostępnienia sprzętu. Telewizor nie jest częścią oferty. Liczba kanałów obejmuje kanały promocyjne (poza pakietem, stan na dzień 26.09.2014 r.). Opłata miesięczna przy wyborze minimalnej dostępnej liczby pakietów objętych umową. Szczegóły
       w Promocyjnych Warunkach Umowy u Sprzedawców.
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 dostępną przy umowie z okresem podstawowym. Szczegóły w umowie, cennikach, regulaminach i regulaminach 
promocji dostępnych w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Materiał wydany 26.09.2014 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. LTETM to zastrzeżony znak towarowy należący do ETSI.

Jeśli jesteś Klientem Plusa, 
PlusBanku lub Cyfrowego 
Polsatu, dołącz energię 
w ramach programu 
„smartDOM – energetyka” 
i płać niższe rachunki za prąd.
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