
240 zł

Oszczędzanie
przez dodawanie

oszczędności
na każdej dodanej
usłudze



Witaj
w programie smartDOM!
Program smartDOM to nowy sposób na oszczędzanie! 
Teraz, łącząc telewizję, Internet LTE i telefon, oszczędzasz 
240 zł1 na każdej dodanej usłudze. Zobacz, ile możesz 
zyskać, wybierając więcej niż jedną usługę Plusa 
lub Cyfrowego Polsatu.



Oszczędzanie przez dodawanie

Program dla każdego

Łącz wiele produktów

Wkrótce...

10 zł/mies., czyli 240 zł1

oszczędności w trakcie umowy, gdy dokupujesz 
kolejny produkt lub utrzymujesz obecną usługę.

Możesz połączyć nawet 9 usług: maksymalnie 

3 x telefon, 3 x Internet i 3 x telewizję.
To aż 80 zł oszczędności miesięcznie!

Program smartDOM obejmuje  

nowych i obecnych Klientów
Plusa i Cyfrowego Polsatu.

...w programie smartDOM kolejne usługi:

energia elektryczna
i usługi bankowe.



smartDOM dla obecnych Klientów

Jesteś Klientem Plusa lub Cyfrowego Polsatu?

Masz już co najmniej dwie usługi Cyfrowego Polsatu lub Plusa?
Ty też możesz zaoszczędzić w programie smartDOM!

1  Promocja dostępna dla Abonentów posiadających usługę za min. 39,90 zł/mies. i przy zawarciu lub przedłużeniu umowy na kolejną usługę telewizji (za min. 59,90 zł/mies.) albo Internetu LTE (za min. 39,90 zł/mies.) lub przy zawarciu umowy w Plus 
Abonament (za min. 39,90 zł/mies.), dla maksymalnie 3 usług każdego rodzaju. Kwota oszczędności wynika z rabatu na abonament dodanej usługi 10 zł/mies., przyznawanego w okresie umowy (24 mies.) przy zachowaniu warunków promocji. Szczegóły 
w regulaminie programu „smartDOM” na www.cyfrowypolsat.pl i www.plus.pl.

Masz nasz telefon1? Dodaj Internet LTE lub telewizję.
Podpisz lub przedłuż umowę na Internet za minimum 39,90 zł/mies. albo umowę 
na telewizję za minimum 59,90 zł/mies., a oszczędzisz 240 zł.

240 zł
oszczędnościLUB

240 zł
oszczędnościLUB

Masz naszą telewizję1? Dodaj Internet LTE lub telefon.
Podpisz lub przedłuż umowę na Internet za minimum 39,90 zł/mies. lub podpisz 
umowę na telefon za minimum 39,90 zł/mies., a oszczędzisz 240 zł.

240 zł
oszczędnościLUB

Masz nasz Internet1? Dodaj telewizję lub telefon.
Podpisz lub przedłuż umowę na telewizję za minimum 59,90 zł/mies. lub podpisz 
umowę na telefon za minimum 39,90 zł/mies., a oszczędzisz 240 zł.

Jak wstąpić do programu smartDOM i zacząć oszczędzać bez konieczności 
kupowania dodatkowych usług? To bardzo proste!

1. Przyjdź do Punktu Sprzedaży Plusa lub Cyfrowego Polsatu.
2. Zapytaj o możliwość przedłużenia umowy na posiadane przez Ciebie usługi.
3. Przedłuż umowę i zacznij oszczędzać.



Gratis!

Dodaj Internet i telewizję – oszczędzisz aż 480 zł

Masz nasz telefon?

Dodaj Internet – oszczędzisz 240 zł

Dodaj telewizję – oszczędzisz kolejne 240 zł

Zestaw: telefon z Internetem i telewizją!

0 zł na start!

dekoder HD za 1 zł • moduł Wi-Fi za 1 zł

W ofercie: pakiet danych 10 GB, tablet Lenovo Yoga Wi-Fi 10", tablet Lenovo Yoga 3G 10", domowy router LTE HUAWEI B593s

W ofercie: telewizja satelitarna dla całej rodziny, Pakiet Familijny Max HD, Sport HD, Film HD i Cinemax HD, czyli 126 kanałów, 
w tym 31 HD, dekoder HD 6000, moduł Wi-Fi do dekodera

480 zł
oszczędności
przez 24 miesiące

Opłata miesięczna przy wyborze minimalnej dostępnej liczby pakietów objętych umową. Szczegóły w Promocyjnych Warunkach Umowy u Sprzedawców. Opłata za dekoder dotyczy udostępnienia sprzętu. Telewizor nie jest częścią oferty. Liczba kanałów
obejmuje kanały promocyjne (poza pakietem).

W momencie zawierania umowy w ofercie „Raty za 0 zł na start – Internet z laptopem lub tabletem (48 rat)”, z czasem oznaczonym 24 miesiące Abonent nie płaci ceny za zestaw. Abonent jest zobowiązany do spłaty 48 rat zgodnie z harmonogramem rat. 
Wysokość rat dla zestawu wynosi 60 zł/mies. Szczegóły w regulaminie promocji na www.plus.pl.

109,90 zł
miesięcznie

99,90 zł
miesięcznie

w programie smartDOM

240 zł oszczędności
przez 24 miesiące

10 zł rabatu
miesięcznie, czyli

59,90 zł
miesięcznie

49,90 zł
miesięcznie

w programie smartDOM

240 zł oszczędności
przez 24 miesiące

10 zł rabatu
miesięcznie, czyli



dekoder PVR HD 7000 za 49 zł • moduł Wi-Fi do dekodera za 1 zł

89,90 zł
miesięcznie

79,90 zł
miesięcznie

w programie smartDOM

240 zł oszczędności
przez 24 miesiące

10 zł rabatu
miesięcznie, czyli

Dodaj telefon i telewizję – oszczędzisz aż 480 zł

Zestaw: Internet z telefonem i telewizją!

Masz nasz Internet?

Dodaj telefon – oszczędzisz 240 zł

Dodaj telewizję – oszczędzisz kolejne 240 zł

W ofercie: pełna oferta telewizyjna, w tym: kanały HBO, Cinemax oraz film, sport, bajka, edukacja i wiele innych, 
serwisy online: IPLA MIX i HBO GO przez całą umowę, dekoder PVR HD 7000, moduł Wi-Fi do dekodera
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W ofercie: nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci komórkowych, pakiet danych 0,5 GB, Samsung Galaxy S4 mini LTE

0 zł na start!
W momencie zawierania umowy w ofercie „Taryfy LTE – Rozmowy i SMS-y bez limitu za 0 zł na start – raty” Abonent nie płaci ceny za telefon. Abonent jest zobowiązany do spłaty 36 rat zgodnie z harmonogramem rat. Wysokość rat dla Samsunga Galaxy S4 
mini LTE wynosi 40 zł/mies.

Opłata miesięczna przy wyborze minimalnej dostępnej liczby pakietów objętych umową. Szczegóły w Promocyjnych Warunkach Umowy u Sprzedawców. Opłata za dekoder dotyczy udostępnienia sprzętu. Telewizor nie jest częścią oferty. Liczba kanałów 
obejmuje kanały promocyjne (poza pakietem). Pełna oferta nie obejmuje Pakietu Rozrywka oraz VOD.

99,99 zł
miesięcznie

89,99 zł
miesięcznie

w programie smartDOM

240 zł oszczędności
przez 24 miesiące

10 zł rabatu
miesięcznie, czyli

480 zł
oszczędności
przez 24 miesiące



 *  Frifon – darmowy komunikator w sieci Plus, dzięki któremu możesz 
rozmawiać i wysyłać krótkie wiadomości tekstowe bez ograniczeń. 
Usługa wykorzystuje mobilny dostęp do Internetu. Regulamin usługi 
dostępny jest na www.plus.pl2.

2  Usługę świadczy Core Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18, lok. B, 02-676 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226725, 
o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych, NIP 5222761794, REGON 140030780. Szczegóły usługi w regulaminie promocyjnym usługi KOMUNIKATOR „FRIFON” w promocji dla Klientów Polkomtel na www.plus.pl.

Masz naszą telewizję?

Dodaj Plus MIX 

Dodaj Internet – oszczędzisz 240 zł

W ofercie: pakiet danych 10 GB, laptop Acer E1-570, tablet Manta 8" Wi-Fi, router domowy LTE ZTE MF28D

W ofercie: smartfon Plusa Kazam 4 z ekranem dotykowym 4", darmowy komunikator Plusa Frifon* 
oraz bezpłatny pakiet 125 MB na próbę

0 zł na start!
W momencie zawierania umowy w ofercie „Raty za 0 zł na start – Internet z laptopem lub tabletem (48 rat)”, z czasem oznaczonym 24 miesiące Abonent nie płaci ceny za zestaw. Abonent jest zobowiązany do spłaty 48 rat zgodnie z harmonogramem rat. 
Wysokość rat dla zestawu wynosi 60 zł/mies. Szczegóły w regulaminie promocji na www.plus.pl.

Cena smartfonu Plusa Kazam 4 wynosi 3 zł w kontrakcie 40 zł/24 doładowania w ofercie „Oferta z pakietem MB na próbę w Plusie Mix”. Szczegóły w regulaminie promocji na www.plus.pl.

109,90 zł
miesięcznie

99,90 zł
miesięcznie

w programie smartDOM

240 zł oszczędności
przez 24 miesiące

10 zł rabatu
miesięcznie, czyli

3 zł w kontrakcie 40 zł/24 doładowania

40 zł/24
doładowania

+ 10 zł
do kontraktowego doładowania

w programie smartDOM

Dodaj Internet i telefon – zyskujesz aż 480 zł

Zestaw: telewizja z Internetem i telefonem!
480 zł
zyskujesz

przez 24 miesiące



smartDOM dla nowych Klientów

Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Cyfrowego Polsatu lub Plusa, dołącz do nas 
– wejdź do programu smartDOM i zacznij oszczędzać już dziś. Zyskaj 240 zł 
na każdej dodanej usłudze. Zobacz, jak to działa, na przykładach!

Połącz telefon i Internet – oszczędzisz 240 zł1

Połącz telewizję z telefonem i Internetem – oszczędzisz 480 zł

Sprzedaż: 601 100 601
Opłata za całe połączenie z siecią Plus – 0,20 zł. Opłata za minutę połączenia z siecią innych operatorów – zgodna z cennikiem operatora. Infolinia nie obsługuje sprzedaży oferty dedykowanej Plus i Cyfrowy Polsat. Niniejsza ulotka 
nie stanowi oferty handlowej, a zamieszczony w niej opis produktu może odbiegać nieznacznie od faktycznych właściwości produktu. Szczegóły w cenniku, regulaminie, w punktach sprzedaży i na www.plus.pl. Promocje i usługi nie 
dotyczą rozmów i SMS-ów, m.in. w roamingu. Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT 23%. Oferta ważna na dzień  18.02.2014 r. i/lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i warunki oferty w regulaminie programu „smartDOM” 
na www.cyfrowypolsat.pl i www.plus.pl.
LTETM to zastrzeżony znak towarowy należący do ETSI.

510
67

6

W ofercie: pakiet danych 0,5 GB, nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci komórkowych, Nokia Lumia 625 LTE oraz 
mobilny router HUAWEI 5372 LTE 150 Mb/s, 15 GB transferu miesięcznie

W ofercie: 600 minut/mies. wymiennych na 3 GB Internetu i smartfon Plusa Kazam 5 oraz Internet LTE 15 GB z domowym routerem 
LTE HUAWEI B593, telewizja satelitarna dla całej rodziny: 96 kanałów, w tym 19 HD – Pakiet Familijny Max HD z dekoderem HD 6000

Nokia Lumia 625 LTE za 1 zł • router HUAWEI 5372 LTE za 3 zł

Opłata miesięczna to suma abonamentów za usługi i miesięcznej raty za sprzęt. Opłata miesięczna przy wyborze minimalnej dostępnej liczby pakietów objętych umową. Opłata za dekoder i router dotyczy udostępnienia sprzętu. Telewizor nie jest częścią 
oferty. Liczba kanałów obejmuje kanały promocyjne (poza pakietem). Cena telefonu smartfon Plusa Kazam 5 wynosi 3 zł w ofercie z telefonem „Taryfy LTE” w abonamencie 69,99 zł. Szczegóły w Promocyjnych Warunkach Umowy u Sprzedawców oraz 
w regulaminach promocji na www.cyfrowypolsat.pl i www.plus.pl.

Cena telefonu Nokia Lumia 625 LTE wynosi 1 zł w ofercie z telefonem „Taryfy LTE – Rozmawiaj i SMS-uj bez limitu” w abonamencie 79,99 zł. Cena routera Huawei 5372 LTE wynosi 3 zł w ofercie „Internet z modemem, routerem lub tabletem na 24 miesiące” 
w abonamencie 59,90 zł. 

smartfon Plusa Kazam 5 za 3 zł • router HUAWEI B593 LTE za 3 zł • dekoder HD za 1 zł

139,89 zł
miesięcznie

129,89 zł
miesięcznie

w programie smartDOM

240 zł oszczędności
przez 24 miesiące

10 zł rabatu
miesięcznie, czyli

179,79 zł
miesięcznie

159,79 zł
miesięcznie

w programie smartDOM

480 zł oszczędności
przez 24 miesiące

20 zł rabatu
miesięcznie, czyli


