
www.plus.pl

już od

29,95  zł 
miesięcznie

w ofercie smartDOM

8 na 10 Polaków jest 
w zasięgu naszego LTE!

Zmień Internet domowy 
na Plusa



W momencie zawierania umowy w ofercie „Power LTE – Internet ze sprzętem na 48 rat” z czasem oznaczonym 24 miesiące, Abonent nie płaci ceny za zestaw. Abonent jest zobowiązany do spłaty 48 rat 
po 38,84 zł/mies., zgodnie z harmonogramem. Rata jest zawarta w opłacie miesięcznej. Szczegóły w regulaminie promocji „Power LTE – Internet ze sprzętem na 48 rat” na www.plus.pl. Abonament zawarty 
w opłacie miesięcznej uwzględnia rabat za e-fakturę. Opłata miesięczna 58,79 zł uwzględnia promocję „superoferta smartDOM”. LTE bez limitu danych bez opłat przez całą umowę dla Klientów promocji 
„superoferta smartDOM” (poza promocją „superoferta smartDOM”, LTE bez limitu danych bez opłat przez 6 mies.; potem opłata za usługę wynosi 10 zł/mies.), dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu 
LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci. Rabaty dostępne najpóźniej od 2. pełnego okresu rozliczeniowego. Szczegóły w regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon”.

Poznaj nasze taryfy Power LTE! Bez limitu i oszczędnie!

 
„Rabat smartDOM -50%” dostępny dla Abonentów, którzy posiadali przed 30.09.2014 r. telefon w Plusie lub telewizję w Cyfrowym Polsacie za min. 49,90 zł/mies., lub Abonentów, którzy kupią po 30.09.2014 r. 
za min. 59,90 zł/mies. usługę telewizji lub 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. Kupując Internet Power LTE za 
min. 59,90 zł/mies. na okres min. 24 miesięcy, Abonenci otrzymają rabat 50% na abonament na tę usługę. Powyższe opłaty nie obejmują rat. Promocja dostępna od 30 września 2014 r. do 18 lutego 2015 r., z możliwością 
przedłużenia. Szczegóły w regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon” na www.plus.pl. LTE bez limitu danych bez opłat przez całą umowę dla Klientów promocji „superoferta smartDOM” (poza 
promocją „superoferta smartDOM”, LTE bez limitu danych bez opłat przez 6 mies.; potem opłata za usługę wynosi 10 zł/mies.), dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości 
i wg klasy dostępu do sieci. Rabaty dostępne najpóźniej od 2. pełnego okresu rozliczeniowego. Ceny brutto z fakturą w formie elektronicznej. Szczegóły w regulaminie promocji „Power LTE z modemem lub routerem 
na 24 miesiące” na www.plus.pl. Pakiet IPLA PLUS bez opłat dostępny jest do 31.03.2015 r. Pakiet IPLA PLUS dostępny jest tylko na terytorium Polski: na stronie www.ipla.tv (Windows i Mac OS), w aplikacji IPLA 
dla Windows, w IPLA na urządzenia mobilne (Android i iOS). Pobranie aplikacji IPLA z Plus Store jest bezpłatne, za pobranie aplikacji IPLA z innych źródeł naliczana jest opłata za transmisję danych wg cennika. Liczba 
materiałów audiowizualnych dostępnych w pakiecie może ulegać zmianie.

W każdym pakiecie 
Ochrona Internetu z Plus Chmurą 5 GB 

przez pierwszy miesiąc za darmo, potem 9 zł/mies.!

Pobierz aplikację i dowiedz się więcej o usługach na: 
www.ochronainternetu.pl oraz www.pluschmura.com.pl

Pakiet IPLA PLUS gratis do 31.03.2015 r. 
(dostępny na ipla.tv)

Po przekroczeniu pakietu podstawowego

Polecany dla domu

prędkość
podstawowa

29,90 
zł/mies.

5 GB 
pakiet podstawowy 
z prędkością maks.

prędkość
efektywna

49,90 
zł/mies.

15 GB 
pakiet podstawowy 
z prędkością maks.

prędkość
wygodna

29,95 
zł/mies.

Z rabatem
 smartDOM -50%

59,90 zł/mies.

20 GB 
pakiet podstawowy 
z prędkością maks.

prędkość
szybka

34,95 
zł/mies.

Z rabatem
 smartDOM -50%

69,90 zł/mies.

25 GB 
pakiet podstawowy 
z prędkością maks.

prędkość
premium

49,95 
zł/mies.

Z rabatem
 smartDOM -50%

99,90 zł/mies.

30 GB 
pakiet podstawowy 
z prędkością maks.

LTE BEZ LIMITU DANYCH BEZ OPŁAT

przez 6 mies., potem 10 zł/mies. przez całą umowę z rabatem smartDOM  

pojemna bateria 
(56 Wh / 5000 mAh)

wysokość obudowy
25 do 30 mm

wielkość dysku 
500 GB

Laptop Acer Aspire E5-571
w zestawie z modemem LTE (HUAWEI E3372)

0 zł
 na start

78,74 zł
opłaty mies.
dla nowych 
Klientów

58,79 zł
opłaty mies. 
z rabatem 
smartDOM

20 GB

LTE BEZ LIMITU 
DANYCH

Opłata miesięczna 29,95 zł uwzględnia promocję „superoferta smartDOM”. LTE bez limitu danych bez opłat przez całą umowę dla Klientów promocji „superoferta smartDOM” (poza promocją „superoferta smartDOM”, 
LTE bez limitu danych bez opłat przez 6 mies.; potem opłata za usługę wynosi 10 zł/mies.), dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci.
Wg stanu na dzień 31.01.2015 r., zasięg technologii LTE w sieci Plusa obejmuje blisko 80% populacji Polski. W przypadku rezygnacji z Internetu LTE w ciągu 7 dni zwrócone zostaną wszystkie koszty z wyjątkiem 
opłaty aktywacyjnej. Szczegóły w regulaminie promocji „POWER LTE Internet z modemem lub routerem na 24 miesiące – 3 miesiące gratis” oraz w regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon”.

Na start 
3 miesiące 
abonamentu 
GRATIS

3 miesiące 
abonamentu 

  

•  8 na 10 Polaków w zasięgu LTE
•  Power LTE bez limitu danych
•  już od 29,95 zł/mies.
•  testuj przez 7 dni

Zmień Internet domowy 
na Plusa



idealny 
dla domu

All in One to 
komputer i monitor 
21,5” w jednym

All in One to 
komputer i monitor 
21,5” w jednym

idealny 
dla domu

od  3 zł od  3 zł 

Router domowy IDU Wi-Fi
+ zewnętrzny modem ODU LTE

Router HUAWEI E5180 
domowy

transmisja LTE hermetyczna 
obudowa

prosta 
instalacja

Wi-Fi

 
Szczegóły w regulaminie promocji „Power LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące”.

LTE bez limitu danych bez opłat przez całą umowę dla Klientów promocji „superoferta smartDOM” (poza promocją „superoferta smartDOM”, LTE bez limitu danych bez opłat przez 6 mies.; potem opłata za usługę 
wynosi 10 zł/mies.), dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci. Szczegóły w regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon” 
na www.plus.pl. Najszybsze LTE w Polsce wg Komputer Świat 8/2014.

  

•  Internet Power LTE
bez limitu danych

•  najszybsze LTE w Polsce
wg Komputer Świat

•  dla całej rodziny
•  router domowy od 3 zł

Internet
dla domu!

nowoczesny 
design,
najnowsza 
technologia

Wi-Fi
Wi-Fi 
obsługuje 
do 32 urządzeń

port LAN 
(RJ-45)

NOWOŚĆ! POLECAMY!

Nowoczesna technologia spełniająca 
oczekiwania całej rodziny

Nowoczesność
w rodzinnym wydaniu

W momencie zawierania umowy w ofercie „Power LTE – Internet ze sprzętem na 48 rat” z czasem oznaczonym 24 miesiące, Abonent nie płaci ceny za zestaw. Abonent jest zobowiązany do spłaty 48 rat 
za zestaw: router i Lenovo All in One po 58,08 zł/mies. lub za zestaw: router mobilny i Lenovo Yoga po 76,11 zł/mies., zgodnie z harmonogramem. Raty zawarte są w opłacie miesięcznej. Szczegóły w regulaminie 
promocji „Power LTE – Internet ze sprzętem na 48 rat” na www.plus.pl. Abonament zawarty w opłacie miesięcznej uwzględnia rabat za e-fakturę. Opłaty miesięczne 78,03 zł oraz 96,06 zł uwzględniają promocję 
„superoferta smartDOM”. LTE bez limitu danych bez opłat przez całą umowę dla Klientów promocji „superoferta smartDOM” (poza promocją „superoferta smartDOM”, LTE bez limitu danych bez opłat przez 6 mies.; 
potem opłata za usługę wynosi 10 zł/mies.), dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci. Rabaty dostępne najpóźniej od 2. pełnego okresu 
rozliczeniowego. Szczegóły w regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon”.

w zestawie z routerem domowym LTE (HUAWEI E5180)

0 zł
 na start

97,98 zł
opłaty mies.
dla nowych 
Klientów

78,03 zł
opłaty mies. 
z rabatem 
smartDOM

20 GB LTE BEZ LIMITU 
DANYCH

NOWOŚĆ!

Lenovo All in One C470

0 zł
 na start

116,01 zł
opłaty mies.
dla nowych 
Klientów

96,06 zł
opłaty mies. 
z rabatem 
smartDOM

20 GB LTE BEZ LIMITU 
DANYCHbateria do 9 godzin 

pracy
dotykowy
ekran QHD

ekran obracany 360°

Laptop Lenovo Yoga 2 Pro 13.3
w zestawie z routerem mobilnym LTE (HUAWEI E5373)

Wi-Fi

OS

ekran dotykowy
Full HD 21,5”

mysz i klawiatura 
bezprzewodowa

system operacyjny 
Windows 8.1



od  3 zł od  3 zł 

Router mobilny Samsung Mobile Hot Spot LTEModem HUAWEI E3372

stylowy design
– materiał
przypomina
skórę

niewielkie, 
kompaktowe 
rozmiary

szybki
Internet na
8 urządzeniach

Wi-Fi

 
Szczegóły w regulaminie promocji „Power LTE z modemem lub routerem na 24 miesiące”.

  

•  8 na 10 Polaków w zasięgu LTE
•  Internet Power LTE

bez limitu danych
•  najszybsze LTE w Polsce

wg Komputer Świat
•  router mobilny już od 3 zł

Internet
mobilny!

LTE prędkość 
pobierania 
do 150 Mb/s

dwa gniazda 
anteny 
zewnętrznej

LTE bez limitu danych bez opłat przez całą umowę dla Klientów promocji „superoferta smartDOM” (poza promocją „superoferta smartDOM”, LTE bez limitu danych bez opłat przez 6 mies.; potem opłata za usługę 
wynosi 10 zł/mies.), dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci. Szczegóły w regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon” 
na www.plus.pl. Wg stanu na dzień 31.01.2015 r., zasięg technologii LTE w sieci Plusa obejmuje blisko 80% populacji Polski. Najszybsze LTE w Polsce wg Komputer Świat 8/2014.

Tablety topowych marek 
w każdym rozmiarze

Tablet HUAWEI Media Pad M1 8.0 LTE

 
W momencie zawierania umowy w ofercie „Power LTE – Internet ze sprzętem na 48 rat” z czasem oznaczonym 24 miesiące, Abonent nie płaci ceny za zestaw. Abonent jest zobowiązany do spłaty 48 rat za tablet 
Lenovo lub Huawei po 15 zł/mies., zgodnie z harmonogramem. Raty są zawarte w opłacie miesięcznej. Abonament zawarty w opłacie miesięcznej uwzględnia rabat za e-fakturę. Opłata miesięczna 34,95 zł 
uwzględnia promocję „superoferta smartDOM”. LTE bez limitu danych bez opłat przez całą umowę dla Klientów promocji „superoferta smartDOM” (poza promocją „superoferta smartDOM”, LTE bez limitu danych 
bez opłat przez 6 mies.; potem opłata za usługę wynosi 10 zł/mies.), dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci. Rabaty dostępne najpóźniej 
od 2. pełnego okresu rozliczeniowego. Szczegóły w regulaminie promocji „Power LTE – Internet ze sprzętem na 48 rat” oraz regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon” na www.plus.pl.

0 zł
 na start

54,90 zł
opłaty mies.
dla nowych 
Klientów

34,95 zł
opłaty mies. 
z rabatem 
smartDOM

20 GB LTE BEZ LIMITU 
DANYCH

0 zł
 na start

54,90 zł
opłaty mies.
dla nowych 
Klientów

34,95 zł
opłaty mies. 
z rabatem 
smartDOM

20 GB LTE BEZ LIMITU 
DANYCH

Tablet Lenovo S8-50L 8.0 LTE

1.8

czterordzeniowy
procesor Intel 1,86 GHz

ekran IPS
Full HD 8”

supercienki – 7,9 mm 
i superlekki – tylko 299 g

2 głośniki
Dolby Audio

kamera 8 MP

Poznaj nowy wymiar
multimediów

Proste zakupy!
Kup aplikacje, gry, 
muzykę i dopisz je 
do faktury.

Proste zakupy!
Kup aplikacje, gry, 
muzykę i dopisz je 
do faktury.

wyświetlacz
WUXGA 800 x 1280

aluminiowa
obudowa

pozwala na
8 godzin pracy

głośniki stereo
system DTS
głośniki stereo
system DTS



klawiatura Bluetooth
w zestawie

Demony da Vinci, © 2014 Tonto Films and Television Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
The Walking Dead, © 2010-2013 AMC Network Entertainment LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Włącz bezpłatny pakiet IPLA PLUS1 i oglądaj bez opłat 
za transfer danych!2 Teraz to jeszcze łatwiejsze!
Wejdź na www.ipla.tv, załóż konto jako Klient sieci Plus,
a następnie w zakładce „Ustawienia” powiąż konto
z numerem telefonu w sieci Plus.

Otrzymasz automatyczny dostęp do pakietu IPLA PLUS
i wielu materiałów premium w IPLI, w tym:
• „ The Walking Dead” – sezony 1-4 kultowego serialu,
•  „Demony da Vinci” – sezony 1 i 2,
•  6 kanałów TV, w tym Polsat Sport News i Superstacja.

Oglądaj to, co lubisz, kiedy chcesz na swoim smartfonie, 
tablecie, laptopie, PC i smart TV!
Sprawdź szczegóły na www.plus.pl/ipla
 
W momencie zawierania umowy w ofercie „Power LTE – Internet ze sprzętem na 48 rat” z czasem oznaczonym 24 miesiące, Abonent nie płaci ceny za zestaw. Abonent jest zobowiązany do spłaty 48 rat po 
40 zł/mies., zgodnie z harmonogramem. Raty są zawarte w opłacie miesięcznej. Abonament zawarty w opłacie miesięcznej uwzględnia rabat za e-fakturę. Opłata miesięczna 59,95 zł uwzględnia promocję 
„superoferta smartDOM”. LTE bez limitu danych bez opłat przez całą umowę dla Klientów promocji „superoferta smartDOM” (poza promocją „superoferta smartDOM”, LTE bez limitu danych bez opłat przez 6 mies.; 
potem opłata za usługę wynosi 10 zł/mies.), dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE, przy ograniczonej prędkości i wg klasy dostępu do sieci. Rabaty dostępne najpóźniej od 2. pełnego okresu 
rozliczeniowego. Szczegóły w regulaminie promocji „Power LTE – Internet ze sprzętem na 48 rat” oraz regulaminie programu „smartDOM – Telewizja, Internet, Telefon” na www.plus.pl.
1) Pakiet IPLA PLUS bez opłat dostępny jest do 31.03.2015 r. Pakiet IPLA PLUS dostępny jest tylko na terytorium Polski: na stronie WWW (Windows i Mac OS), w aplikacji IPLA dla Windows, w IPLA na urządzenia 
mobilne (Android i iOS). Pobranie aplikacji IPLA z Plus Store jest bezpłatne; za pobranie aplikacji IPLA z innych źródeł naliczana jest opłata za transmisję danych wg cennika. Liczba materiałów audiowizualnych 
dostępnych w pakiecie może ulegać zmianie.
 2) Transfer danych bez opłat wymaga poprawnej konfiguracji połączenia z Internetem przez APN Plus. Transmisja danych przez APN Internet jest płatna zgodnie z cennikiem. Szczegóły w regulaminie „Bezpłatny 
dostęp do aplikacji Ipla z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych” na www.plus.pl.
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Przedstawione w niej ceny zawierają podatek VAT, a zawarte w niej informacje są aktualne na dzień 02.02.2015 r.

0 zł
 na start

79,90 zł
opłaty mies.
dla nowych 
Klientów

59,95 zł
opłaty mies. 
z rabatem 
smartDOM

20 GB LTE BEZ LIMITU 
DANYCH

Tablet Lenovo Yoga 2 10.1 LTE

Klienci sieci Plus w IPLI mają lepiej! Co miesiąc nowy serial!

klawiatura Bluetooth
w zestawie

bateria do 15 godzin 
pracy

dotykowy ekran
Full HD 10,1”

głośniki Dolby® 
Audio Wolfson 
Master Hi-Fi


