
Oszczędzaj z Plusem dla Firm! 



Plus dla Firm 
- Twój partner w biznesie, 

który rozumie Twoje potrzeby 
i dba o to abyś się rozwijał! 



Telefonia komórkowa: 
 Nielimitowane połączenia, SMS i MMS do wszystkich sieci w 

abonamencie już od 29 zł netto.  
 Dodatkowo nielimitowane odbieranie połączeń w Unii Europejskiej już od 

abonamentu 49 zł netto. 

 
Internet Super LTE dla Firm 
 Internet LTE bez limitu danych w abonamencie już od 39 zł netto, przez 

sześć miesięcy bez opłat (potem 8 zł netto  miesięcznie). 

 
Telefonia stacjonarna: 
 Nielimitowane rozmowy z numerami w sieci Plus i połączenia na numery 

stacjonarne już od 39 zł netto miesięcznie.  
 Nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych i na numery 

stacjonarna już w abonamencie za 49 zł netto. 

Najważniejsze benefity ofert Plus dla Firm  



Od dziś można także 

korzystać z programu 



To program, dzięki któremu 
Twoja firma może korzystać 

z różnych produktów 
telekomunikacyjnych 

w bardzo atrakcyjnych cenach 



 Telefonia komórkowa 
 

 Internet LTE  
 

 Telefonia stacjonarna 
 

 PlusBank 
 

 Energia Elektryczna 

Co jest dostępne w smartFIRMIE? 



 Dla nowych klientów, którzy zakupią minimum jedną 
aktywację telefonii komórkowej lub Internet dla firm z 
abonamentem minimum 39 zł netto (bez sprzętu) lub  
49 zł netto (ze sprzętem) 
 
 

 Dla obecnych klientów, którzy posiadają produkt 
(Internet lub telefonię komórkową) z abonamentem 
minimum 39 zł netto  

Dla kogo jest smartFIRMA? 



 50% w przypadku telefonii komórkowej lub 
Internetu Super LTE 

 
 do 1 zł netto w przypadku telefonii 

stacjonarnej 
 
 dodatkowo 10 zł i 20 zł netto za dodatkowe 

aktywacje telefonii komórkowej 

Ile wynoszą upusty w smartFIRMIE? 



Można wybrać nawet 5 produktów. 
Na 4 z nich przyznawane są rabaty. 
Produkty pierwszy i drugi to zawsze telefonia komórkowa i Internet (wymiennie). 
Produkt trzeci to zawsze telefonia stacjonarna, którą można dokupić za 1 zł netto 
jeśli posiada się już dwa produkty (telefonia komórkowa i Internet). 
Na dodatkowe karty telefonii komórkowej można otrzymać odpowiednio upusty 
10 zł i 20 zł netto. 
Wszystkie upusty w ramach smartFIRMY przydzielane są na zawsze! 

+ 
+ 

-50% 1 zł/10zł 

- 10 zł 

- 20 zł 

Telefonia 
stacjonarna 

Telefonia 
komórkowa 

Internet 

Telefonia 
komórkowa 

Telefonia 
komórkowa 

+ 

Jak to działa? 



Drugi za połówkę, trzeci nawet za złotówkę! 



+ -50% 1 zł 

DLA FIRM 

Telefonia 
stacjonarna 

Telefonia 
komórkowa 

Internet + 

39 zł + 
39 zł x 50% = 

19,50 zł 1 zł + 
59,50 zł = 

Przykładowy zestaw usług bez sprzętu 

* podane ceny są cenami netto 



+ -50% 10 zł 

DLA FIRM 

Telefonia 
stacjonarna 

Telefonia 
komórkowa 

Internet + 

49 zł + 
49 zł x 50% = 
24,50 zł 10 zł + 

83,50 zł = 

Przykładowy zestaw usług ze sprzętem 

* podane ceny są cenami netto 



Dokup kolejne numery i korzystaj z rabatów! 

smartFIRMA – dokup drugi i trzeci numer i skorzystaj z upustów 10 zł i 20 zł 
netto 
 
W każdym abonamencie nielimitowane połączenia i SMSy do wszystkich 
sieci oraz Internet 1 GB 



Oferta specjalna na dodatkowe karty! 

Dokup kolejną aktywację i rozmawiaj bez 

ograniczeń z bliskimi i współpracownikami 

w sieci już za 9 zł netto miesięcznie! 

 

 

Swobodne rozmowy także z numerami 

stacjonarnymi już za 19 zł netto. 



Prąd od Plusa dla firm! 

Przenieś prąd do Plusa i oszczędź nawet 33% na energii elektrycznej! 

 Ten sam prąd po prostu taniej - tylko 28,5 gr netto za 
kilowatogodzinę w smartFIRMIE 

 0 zł opłaty handlowej 
 Gwarancja stałej ceny przez cały okres umowy 
 Doświadczenie w energetyce - wspólny inwestor sprawujący 

kontrolę nad Plusem oraz Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-
Konin 

Przeniesienie prądu do Plusa odbywa się bez przerw w dostawie 
energii i jest tak samo proste jak przeniesienie numeru telefonu! 



Konto w PlusBanku! 

Przenieś numer firmowy do Plusa, a otrzymasz nawet 2100 zł! 

 Nowoczesny rachunek firmowy w PlusBank z pakietem 
dodatkowych usług 

 Mobilne zarządzanie finansami firmy 
 Biuro rachunkowe dzięki współpracy z IFIRMA.PL 
 Możliwość obniżenia abonamentu w Plusie nawet na czterech 

numerach do 0 zł: każde 500 zł wydane kartą obniża abonament 
w kolejnym miesiącu o 5% 

 Zwrot pięciu abonamentów na konto w PlusBanku za 
przeniesienie numeru do Plusa dla Firm 



 Ochrona Internetu z Chmurą 5 GB 
 NaviExpert 
 Pakiet IPLA Plus w smartfonie z bezpłatną transmisją danych 
 Ubezpieczenie sprzętu 
 Monitoring Plus 
 Zarządzanie flotą samochodową 
 Mobilny zespół 
 Nagrywanie rozmów 
 Przełączanie rozmów 
 Zestaw sekretarsko–dyrektorski 
 Zapowiedzi głosowe 

Usługi dodatkowe wspierające biznes 

Szerokie portfolio usług dodatkowych rozwijających biznes: 
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Jeszcze w tym roku kolejne usługi: 

 Porady prawne 

 

 Usługi księgowe 

 

 Help Desk dla Firm 
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