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Już 2 miliony Klientów 
wybrało smartDOM. Dołącz i Ty!
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2 miliony zadowolonych 
Klientów nie może się mylić!
smartDOM to najważniejsze usługi dla domu, które możesz łączyć w zestaw i korzystać  
z rabatów. Możesz wybrać kilka usług od razu lub dołączać kolejne w dowolnym  
momencie. Już 2 miliony Klientów oszczędza w smartDOM – dziękujemy!
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Abonament
w Plusie już od

20
 zł/mies.
po rabatach

za e-fakturę 10 zł 
i smartDOM 10 zł

Dołącz i Ty! 
Jeśli masz telewizję 
Cyfrowego Polsatu, 
przenieś numer 
do Plusa i też korzystaj 
z rabatów smartDOM. 
Możesz to zrobić 
w dowolnym momencie 
niezależnie od Twojej 
umowy w Cyfrowym Polsacie!  

Abonament telefoniczny: Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w regulaminach promocji „PLUS. III” dostępne na: www.plus.pl, www.cyfrowypolsat.pl i u Doradców. Rabaty za smartDOM i e-fakturę dostępne przy zachowaniu warunków regulaminu promocji i programu smartDOM. 
Szczegóły w regulaminie programu „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” dostępne na: www.plus.pl, www.cyfrowypolsat.pl i u Doradców. Informacje aktualne na dzień 15.01.2020 r. 
2 miliony Klientów smartDOM: liczba dotyczy Klientów programu smartDOM, programu smartFIRMA i innych ofert łączonych Plusa i Cyfrowego Polsatu. Zadowoleni Klienci smartDOM: na podstawie wyników Badania Satysfakcji Klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu na tle konkurencji, realizacja 
Ipsos Sp. z o.o., Q3/Q4 2019.
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Odkryj usługi w smartDOM!

Usługa telewizji kablowej w technologii IPTV wymaga dostępu do Internetu stacjonarnego Plusa, Netii lub Orange. Optymalną jakość usługi zapewnia łącze o minimalnej prędkości 8 MB/s dla jednego dekodera. Opłata za transmisję danych zgodnie z taryfą Państwa operatora usługi Internetu.  
Szczegóły w Warunkach Oferty dostępnych na www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradców.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz montować anteny 
satelitarnej, to idealnym rozwiązaniem dla Ciebie  
jest telewizja kablowa IPTV od Cyfrowego Polsatu. 

Wystarczy dostęp do superszybkiego Internetu,  
np. Plus Światłowodu. 

TELEWIZJA
KABLOWA

Telewizja kablowa
w technologii IPTV
Twoja ulubiona telewizja
w nowej technologii

TELEWIZJA
KABLOWA

w technologii IPTV
przez światłowód

telewizja
bez anteny

Plus Światłowód to najlepszy stabilny i nielimitowany 
Internet dla całej rodziny. Możesz swobodnie z niego 
korzystać na kilku urządzeniach i jednocześnie 
oglądać telewizję kablową w technologii IPTV. 

Surfuj swobodnie po sieci tak, jak lubisz.

PLUS  
ŚWIATŁOWÓD

Plus Światłowód
Ultraszybki i nielimitowany  
Internet dla Twojego domu

oglądaj telewizję  
w technologii IPTV korzystaj z wideo 

(Ipla, YouTube itp.)

graj online

PLUS  
ŚWIATŁOWÓD
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Abonament telefoniczny
miesięcznie po rabatach 
za e-fakturę 10 zł 
i smartDOM 10 zł

20 zł 30 zł 40 zł 60 zł 65 zł

Abonament telefoniczny
za dodatkową kartę 
miesięcznie po rabatach  
za e-fakturę 10 zł  
i smartDOM 25 zł

– – 25 zł
dokup w dowolnym

momencie

45 zł
dokup w dowolnym

momencie

50 zł
dokup w dowolnym

momencie

Internet 2 GB 4 GB 12 GB  
potem 1 Mb/s

24 GB  
potem 2 Mb/s

72 GB  
potem 1 Mb/s

Rozmowy, SMS-y, MMS-y 
do wszystkich 

nielimitowane

120 minut połączeń 
międzynarodowych 
wychodzących

20 zł/mies. za darmo

90 dni na próbę 
potem 19,99 zł/30 dni (na dowolny okres)

wybierz
jedną

z usług
w cenie

abonamentu

90 dni na próbę 
potem 19,99 zł/30 dni 

(na dowolny okres)

miesiąc na próbę 
potem 20 zł/mies. (na dowolny okres)

miesiąc na próbę 
potem 20 zł/mies.  
(na dowolny okres)

  
    

40 zł/mies. (na dowolny okres) 40 zł/mies.  
(na dowolny okres)

Jeżeli skończyły Ci się GB, 
to wyślij SMS pod numer 
2601 (koszt pakietu: 15 zł)

SMS o treści:
Extra 2GB

SMS o treści:
Extra 4GB

SMS o treści:
Extra 12GB

SMS o treści:
Extra 24GB

SMS o treści:
Extra 24GB

Internet bez końca

JEDYNY TAKI

Wszystko bez limitu i Internet do tego 
już od 20 zł miesięcznie z rabatami
Korzystaj z rabatu smartDOM i płać mniej!

Rabaty za smartDOM i e-fakturę dostępne przy zachowaniu warunków regulaminu promocji i programu smartDOM.
[1] Oferta: Dotyczy wybranych wariantów ofert, szczegóły w regulaminach: „PLUS. III”, „Plus Internet EXTRA ABO”, „PLUS. III Z INTERNETEM 85” i „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” na www.plus.pl i u Doradców.
[2] Dotyczy wybranych wariantów ofert. Dla abonamentu 50 zł, 70  zł i 75 zł maksymalna liczba umów z rabatem 25 zł w ramach programu smartDOM 4.5 wynosi 3 umowy. Szczegóły w regulaminach: „PLUS. III”, „PLUS. III Z INTERNETEM 85” i „smartDOM  4.5 – Telewizja, Internet, Telefon”  
na www.plus.pl i u Doradców.
[3] HBO GO dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w „Regulaminie HBO GO – Pakiet Danych 3” oraz „PLUS. III” na www.plus.pl. HBO miesiąc na próbę obowiązuje od 14.02.2020 r.
[4] Szczegóły w regulaminach: „TIDAL dla Abonentów PLUS” i „PLUS.III” na www.plus.pl/TIDAL. Możliwość zakupu oferty za 19,99 zł obowiązuje od 14.02.2020 r.
[5] Pakiet IPLA Polsat Sport PREMIUM: Szczegóły w regulaminach: „TRANSMISJA DANYCH DO IPLA (kanały własne Plus)”, „Nielimitowany dostęp do Mistrzowskiego Pakietu na stałe” oraz „PLUS. III” na www.plus.pl
[6] Pakiet 120 minut: Szczegóły w regulaminie promocji „Pakiet minut na głosowe połączenia międzynarodowe w UE” na www.plus.pl
[7] Informacje w ulotce aktualne na dzień 15.01.2020 r.

TELEFON

Ob
ow

iąz
uj

e o
d 1

4.
02

.2
02

0 r
.

Ob
ow

iąz
uj

e o
d 1

4.
02

.2
02

0 r
.

4

SCH-PLU-07174 SD katalog 2miliony_2020.indd   4 16/01/2020   16:29



Nowy papież © Wildside/Sky Italia/Haut et Court TV/Home Box O�ce, Inc./Mediapro. All Rights Reserved.
Szczegóły w regulaminie usługi „HBO GO – PAKIET DANYCH 2” na www.plus.pl
Oferta dotyczy wybranego abonamentu w Plus. Więcej informacji na www.plus.pl/TIDAL

Hity filmowe, premiery seriali
i kultowe produkcje.
Online – gdzie chcesz i kiedy chcesz!
Wybierz opcję w cenie abonamentu.
Oglądasz bez pomniejszania Twojego 
pakietu danych!
Sprawdź na www.plus.pl/hbogo

Sprawdź na www.plus.pl/mistrzowska-oferta

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów 
UEFA i Ligi Europy UEFA na żywo.
Oglądasz bez pomniejszania Twojego  
pakietu danych!

Wybrany serwis w cenie abonamentu

Wybrany serwis
w cenie

abonamentu  
na cały okres 

trwania umowy!

Internet bez końca

24 GB
potem 2 Mb/s

Abonament
za dodatkową kartę

45 zł
miesięcznie po rabatach  

za e-fakturę 10 zł  
i smartDOM 25 zł.  

Dokup w dowolnym
momencie.

Abonament

60 zł
miesięcznie
po rabatach za  
e-fakturę 10 zł  

i smartDOM 10 zł

rozmowy,
SMS-y, MMS-y

bez limitu,
120 minut do UE

  Twoje ulubione kawałki do tańca znajdziesz w TIDAL!  
Roztańczone playlisty na karnawał w zasięgu ręki.
  Pobieraj playlisty na swój telefon i słuchaj nawet bez dostępu do Internetu!

Sprawdź na www.plus.pl/TIDAL

POLECAMY
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Telefony bez kosztów abonamentu
Kup, kiedy chcesz!

Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły w regulaminie promocji „Plan ZERO” oraz „Serwis Urządzenia w abonamencie” i na www.plus.pl. Abonent ponosi opłaty określone w regulaminie promocji 
w zależności od rodzaju usług, z których faktycznie korzysta.

Cena dla Ciebie Cena dla Ciebie Cena dla CiebieCena dla Ciebie

0%
RATY

   128 GB
EKRAN  

DOTYKOWY 6,26″ 
FHD+

 APARAT: TYLNY  
48 + 16 + 2 + 2  

MPIX, 
PRZEDNI 32 MPIX

PAMIĘĆ 
WBUDOWANA,  

6 GB RAM

HUAWEI NOVA 5T DS

   64 GB
EKRAN  

DOTYKOWY 6,3″  
FHD+

APARAT:  
TYLNY  

48 + 16 + 5 MPIX,  
PRZEDNI 25 MPIX

PAMIĘĆ 
WBUDOWANA,  

4 GB RAM

   64 GB
EKRAN  

DOTYKOWY 6,22″  
HD+

APARAT:  
TYLNY 12 + 2 MPIX,  
PRZEDNI 8 MPIX

PAMIĘĆ 
WBUDOWANA,  

4 GB RAM

MOTOROLA MOTO G8 PLUS

   32 GB
EKRAN  

DOTYKOWY 6,5″  
 HD+

APARAT:  
TYLNY 13 + 2 + 5 

MPIX,  
PRZEDNI 13 MPIX

PAMIĘĆ 
WBUDOWANA,  

3 GB RAM

LG K50S XIAOMI REDMI 8

10 zł/mies. zł/mies.

W opcji z serwisem urządzenia
Naprawimy Twój uszkodzony smartfon, 
telefon lub tablet.
Serwis obejmuje naprawę:

 wyświetlacza
 obudowy
 przycisków

  kamery przedniej 
i tylnej

 skutków zalania
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Co zyskujesz?

■  wygodę – telefon bez kabli i gniazdka 

■    zachowasz swój dotychczasowy numer domowy 

■   możesz rozmawiać z telefonu w promieniu nawet 500 metrów od domu  

■    jedną fakturę za telefon komórkowy i stacjonarny w Plusie

Telefon stacjonarny
Twoje rachunki za telefon domowy są wysokie?
Kup nowy lub przenieś swój numer stacjonarny do Plusa.

Abonament telefoniczny
miesięcznie po rabacie 
za smartDOM 10 zł 10 zł 20 zł

Rozmowy na numery 
stacjonarne nielimitowane

Rozmowy w sieci Plus nielimitowane

Rozmowy do innych  
sieci komórkowych 29 gr/min nielimitowane

TELEFON
STACJONARNY

Szczegóły w regulaminie promocji „PLUS. STACJONARNY” na: www.plus.pl i www.cyfrowypolsat.pl

MAXCOM CLASSIC MM330 3G
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Plus Światłowód w Twoim domu
Ultraszybki i nielimitowany Internet na stałym łączu dla najbardziej 
wymagających.
Zobacz, co gwarantuje Plus Światłowód:

■  stabilny i nielimitowany Internet – niezależnie od obciążenia sieci i warunków 
atmosferycznych

■  wysoką jakość Internetu – nawet, gdy wszyscy domownicy korzystają z niego 
jednocześnie

■  szybkość – nawet do 1 Gb/s

Zapytaj Doradcę, czy jesteś w zasięgu naszego światłowodu lub wejdź  
na www.plus.pl/swiatlowod

PLUS  
ŚWIATŁOWÓD

INTERNET DLA KAŻDEGO – TAKI, JAKIEGO POTRZEBUJESZ!

8
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5 GB  
za darmo

100 GB
za 50 zł

lub

W ramach abonamentu dostajesz co miesiąc

dodatkowy  
Internet mobilny (karta SIM):

W ramach abonamentu dostajesz co miesiąc

Plus Światłowód
Zapytaj Doradcę w punkcie sprzedaży, jaka prędkość Internetu  
światłowodowego jest w Twojej lokalizacji!

Prędkość do 150 Mb/s do 500 Mb/s do 1 Gb/s

Abonament za Internet
miesięcznie po rabatach
za e-fakturę 10 zł
i smartDOM 10 zł

50 zł 70 zł 90 zł

Abonament za darmo 1 miesiąc za darmo

Router do Plus Światłowodu w cenie

Zapytaj Doradcę, czy jesteś w zasięgu naszego światłowodu lub wejdź  
na www.plus.pl/swiatlowod

Dotyczy wybranych wariantów ofert. 5 GB jest dostępne w cenie abonamentu w ramach dodatkowej karty SIM. Szczegóły w regulaminach promocji „Plus Internet stacjonarny” oraz 
w regulaminie programu „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” na www.plus.pl
Rabaty za smartDOM i e-fakturę dostępne przy zachowaniu warunków regulaminu promocji i programu smartDOM. 

PLUS  
ŚWIATŁOWÓD

INTERNET DLA KAŻDEGO – TAKI, JAKIEGO POTRZEBUJESZ!
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Internet domowy LTE

Internet mobilny LTE

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w regulaminach promocji z grupy: „Plus Internet LTE ze sprzętem”, „Plus Internet LTE z modemem lub routerem” dostępne na www.plus.pl i u Doradców.

Szukasz Internetu dla całej rodziny do oglądania filmów, grania i pobierania plików? 
Przetestuj Internet domowy, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz.

Internet mobilny to idealne rozwiązanie dla osób żyjących dynamicznie.  
Daje możliwość korzystania z szybkiego łącza również poza domem.

INTERNET  
DOMOWY LTE

INTERNET  
MOBILNY LTE

TESTUJ PRZEZ 14 DNI ZA 9 ZŁ!

NAJNOWSZA KARTA 
GRAFICZNA  

NVIDIA® GTX 1650 4 GB

 

GAMINGOWY  
PROCESOR i5  
9. GENERACJI

MATRYCA 15,6’’  
O CZĘSTOTLIWOŚCI 

ODŚWIEŻANIA 144 Hz

PRĘDKOŚĆ  
POBIERANIA  
DO 300 Mb/s

BATERIA  
3000 mAh

CZYTELNY  
WYŚWIETLACZ

TESTUJ!

Router mobilny HUAWEI Mobile Wi-Fi

PRĘDKOŚĆ  
POBIERANIA 
DO 300 Mb/s 

Wi-Fi  
802.11a/b/g/n/ac

3 PORTY LAN  
+ 1 PORT  

LAN/WAN

TESTUJ!

Router HUAWEI 4GRouter 3 Pro

Laptop HP OMEN 15-DC1065NW

NAJNOWSZA KARTA 
GRAFICZNA  

NVIDIA RTX 2060 6 GB

 

GAMINGOWY  
PROCESOR i7  
9. GENERACJI

MATRYCA 17,3″  
O CZĘSTOTLIWOŚCI 

ODŚWIEŻANIA 144 Hz

Laptop HP OMEN 17-CB0000NW

INTERNET DLA KAŻDEGO – TAKI, JAKIEGO POTRZEBUJESZ!
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Wybierz dogodny pakiet  
i korzystaj w domu lub mobilnie

Abonament za Internet
miesięcznie po rabatach  
za e-fakturę 10 zł  
i smartDOM 10 zł

20 zł 30 zł 40 zł 60 zł 80 zł

Abonament za darmo 1 miesiąc za darmo

Pakiet danych 30 GB 45 GB 60 GB 100 GB 100 GB

Internet LTE  
po wykorzystaniu pakietu

– Internet LTE bez końca

     
 

40 zł/mies. w cenie 
abonamentu

  Pakiet IPLA PLUS 5 kanałów TV, PlusLiga oraz najlepsze seriale i programy Telewizji Polsat za darmo i bez reklam

INTERNET LTE

Dotyczy wybranych wariantów ofert. Szczegóły w regulaminach promocji z grupy: „Plus Internet LTE tylko SIM na 24 miesiące”, „Plus Internet LTE tylko SIM na 24 miesiące – bundle”, „Plus Internet LTE z modemem lub routerem”, „Plus Internet LTE z modemem lub routerem – bundle” dostępne  
na www.plus.pl i u Doradców, a także w regulaminie programu „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” na: www.plus.pl, www.cyfrowypolsat.pl i u Doradców. LTE bez końca dostępne po wykorzystaniu pakietu, tylko w zasięgu LTE Plus i LTE Plus Advanced.  Mobilny Internet roku 2018 przyznany 
przez MIT MEDIA Group Sp. z o.o. w plebiscycie Mobility Trends. Ocena Klientów na podstawie „Badania wizerunku marki Plus na tle konkurencji” realizowanego przez agencję GfK Polonia Sp. z o.o. (01.2018 r.; N = 4600). Rabaty za smartDOM i e-fakturę dostępne przy zachowaniu warunków regulaminu 
promocji i programu smartDOM.

99%
populacji Polski 

w zasięgu

Mobilny 
Internet 
roku 2018

Zapytaj Doradcę o rabat 50% na Internet domowy LTE

INTERNET DLA KAŻDEGO – TAKI, JAKIEGO POTRZEBUJESZ!
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Telewizja dla każdego

Usługa telewizji kablowej w technologii IPTV wymaga dostępu do Internetu stacjonarnego Plusa, Netii lub Orange. Optymalna jakość usługi zapewnia łącze o minimalnej prędkości 8 MB/s dla jednego dekodera. Opłata za transmisję danych zgodnie z taryfą Państwa operatora usługi Internetu.
Szczegóły w Warunkach Oferty dostępnych na www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradców.
1 „Od 1 zł” – kwota uiszczana przy podpisaniu umowy, dotyczy aktywacji i udostępnienia dekodera. Przy wybranych ofertach należy uwzględnić miesięczną opłatę z tytułu aktywacji i udostępnienia. Funkcjonalności dostępne dla wybranych programów, w ramach pakietów wykupionych przez 
Abonenta. Szczegóły w Warunkach Oferty i regulaminach, dostępnych na www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradców. Przy usłudze Multiroom HD należy uwzględnić jednorazową opłatę z tytułu udostępnienia dekodera. Szczegóły w Warunkach Oferty oraz regulaminach, w tym w „Regulaminie 
świadczenia usług w serwisie Cyfrowy Polsat GO” dostępnych na www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradców. 
Dolby i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Logo HDMI™ i High-De�nition Multimedia Interface są znakami towarowymi �rmy HDMI™ Licensing LLC. 
Aquaman © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved; Wataha © HBO Europe s.r.o. 2019. All Rights Reserved; Aladyn © Disney Enterprises, Inc.

■ Bogata oferta kanałów dla całej rodziny – przez satelitę lub Internet.
■  Kultowe seriale i hity filmowe w HBO i HBO GO.
■  Najlepszy sport na ELEVEN SPORTS i Polsat Sport Premium.
■  Ulubione kanały i programy wszędzie tam, gdzie jesteś z serwisem Cyfrowy Polsat GO.

NOWOŚĆ!
Telewizja na Twoich zasadach z dekoderem EVOBOX IP  
    Zatrzymuj i przewijaj wybrane programy  

nawet do 3 godzin. 
   Odtwarzaj wybrane programy od początku.
   Oglądaj wybrane programy do 7 dni wstecz  

od ich emisji w cenie abonamentu.

Nowoczesne dekodery

EVOBOX PVR Z opłatą już od 1 zł 1

■  Nagrywanie do 3 programów jednocześnie  
na dysk o pojemności 500 GB

■   Wbudowany moduł Wi-Fi 
■  Dostęp do serwisów Cyfrowy Polsat GO 

oraz HBO GO
■  Możliwość odtwarzania plików multimedialnych  

z USB lub serwerów DLNA

■  Wbudowany moduł Wi-Fi 
■  Dostęp do serwisów  

Cyfrowy Polsat GO oraz HBO GO

EVOBOX LITE Z opłatą już od 1 zł 1

■  Wbudowany moduł Wi-Fi
■  Dostęp do radia internetowego
■  Możliwość odtwarzania plików 

multimedialnych z USB  
oraz z serwerów DLNA w sieci  
lokalnej (LAN)

NOWOŚĆ

EVOBOX IP Z opłatą już od 1 zł 1

Telewizja satelitarna Telewizja kablowa
w technologii IPTV

TELEWIZJA
KABLOWA

TELEWIZJA
SATELITARNA

12
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Telewizja 3 miesiące bez opłat

Opłata za Pakiet Minimalny  
miesięcznie po rabacie smartDOM 10 zł 10 zł

(20 zł bez rabatu)  
50 zł

(60 zł bez rabatu)  
80 zł

(90 zł bez rabatu)  
110 zł

(120 zł bez rabatu)  

Pakiet Minimalny1 Rodzinny
+ Cinemax

Familijny MAX
+  Film 
+ Sport

+ Cinemax

Premium
+ HBO GO

(Familijny MAX 
+ Film  

+ Sport  
+ Cinemax

+ HBO i HBO GO)

Premium MAX Plus
(Familijny MAX  

+ Film  
+ Sport  

+ Cinemax  
+ HBO i HBO GO  

+ ELEVEN SPORTS
+ Rozrywka) 

+ Polsat Sport  
Premium

 Liczba kanałów w ofercie TV kablowej IPTV 73 141 144 155
 Liczba kanałów w ofercie TV satelitarnej 82 158 161 172
Pakiet Elastyczny2   
(możesz go wyłączyć)

Pakiet Familijny  
– dodatkowe kanały Pakiet Filmowy4 Pakiet Filmowy4 Pakiet Filmowy4

+ 20 zł/mies. + 10 zł/mies. + 10 zł/mies. + 10 zł/mies.

Pakiety Sportowe3
(dobierz przy  
zawarciu umowy)

Polsat Sport Premium 
(+ 2 kanały) + 30 zł/mies. + 10 zł/mies. + 10 zł/mies. w cenie

Eleven Sports 
(+ 3 kanały) + 10 zł/mies. + 10 zł/mies. + 10 zł/mies. w cenie

Ekstraklasa 
(+ 2 kanały) – + 20 zł/mies. + 20 zł/mies. + 10 zł/mies.

Bonus5 Wszystko na start 3 miesiące bez opłat

Dokup telewizję i korzystaj z rabatu smartDOM,  
a dodatkowo nie płać abonamentu aż przez 3 miesiące na start. 

Promocje dla nowych Klientów dostępne przy umowach z okresem podstawowym składającym się z 24 okresów rozliczeniowych. Liczba kanałów uwzględnia kanały niegwarantowane w składzie pakietów, w tym promocyjne. 
Kanały: TVP 1, TVP 2, TVP 3, Polsat, TVN, TV 4, TV Puls są dostępne również w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej. 
1 Pakiet Minimalny – niższy pakiet objęty umową w ofercie elastycznej, dostępny przez cały czas trwania umowy.
2 Pakiet Elastyczny – wyższy pakiet objęty umową w  ofercie elastycznej, możliwy do wyłączenia w okresie promocji (bonusu).
3 Pakiety Sportowe – dodatkowe pakiety, możliwe do dokupienia do oferty elastycznej przy zawarciu umowy, dostępne przez cały czas jej trwania.
4 Pakiet Filmowy – w przypadku telewizji satelitarnej Klient otrzyma dostęp do Pakietu VOD, zaś w przypadku telewizji kablowej w technologii IPTV – Pakiet Filmy i Seriale Online.
5 Bonus – okres promocyjny nie dotyczy telewizji naziemnej, opłat za zakupione usługi oraz sprzętu. Opłata za transmisję danych zgodna z taryfą operatora usługi Internet. 
Szczegóły w Warunkach Oferty i regulaminach, dostępnych na www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradców. 
Promocja na Pakiet Ekstra z umową na okres podstawowy składający się z 24 okresów rozliczeniowych i z opłatą 15 zł/mies. Rabat smartDOM dostępny w przypadku zachowania warunków programu. Szczegóły w regulaminie „ smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” dostępnym na: www.plus.pl,  
www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradców.

■ Bogata oferta kanałów dla całej rodziny – przez satelitę lub Internet.
■  Kultowe seriale i hity filmowe w HBO i HBO GO.
■  Najlepszy sport na ELEVEN SPORTS i Polsat Sport Premium.
■  Ulubione kanały i programy wszędzie tam, gdzie jesteś z serwisem Cyfrowy Polsat GO.

Naziemna telewizja cyfrowa z Pakietem Ekstra 
12 kodowanych kanałów telewizyjnych i 11 radiowych tylko 5 zł/mies. z rabatem smartDOM. 

TELEWIZJA
KABLOWA

TELEWIZJA
SATELITARNA

TELEWIZJA
NAZIEMNA
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Pakiet Familijny MAX HD

Telewizja satelitarna

Kanały niekodowane1

Pakiet Rodzinny HD

Pakiet Familijny HD

* Kanały promocyjne – dostępne na dzień 15.01.2020 r., nie wchodzą w skład pakietu i mogą zostać wycofane, zmienione lub zastąpione innymi, co nie będzie stanowiło zmiany warunków umowy. 
1 Kanały „niekodowane” oznacza niekodowane programy telewizyjne i radiowe, które można odbierać bezpłatnie przez dowolny dekoder przystosowany do odbioru sygnału satelitarnego, które także nie są oferowane przez Cyfrowy Polsat S.A. Kanały: TVP 1, TVP 2, TVP 3, Polsat, TVN, TV 4, TV Puls 
są dostępne również w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej.

TELEWIZJA
SATELITARNA

14
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Pakiet Film HD

 

Bogaty wybór filmowych 
hitów na pozycjach  
205–208. 

FILMY  
18+

Pakiet HBO HD i HBO GO

Pakiet ELEVEN SPORTS HD Pakiet Sport HD

Pakiet Ekstraklasa Pakiet Polsat Sport Premium

Pakiet Cinemax HD Pakiet Rozrywka HD Pakiet VOD

Narodziny gwiazdy © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.  
All Rights Reserved.

Bundesliga w ELEVEN SPORTS, Fot. Getty Images.

Fargo © MGM Television Entertainment Inc. and Bluebush Productions, LLC. All Rights Reserved.

6 kanałów
z filmami
tylko dla
dorosłych

Pakiet dostępny promocyjnie do 30.06.2021 r., z możliwością przedłużenia dostępności. Serwisy telewizyjne premium w systemie PPV są dostępne na żywo w czasie wybranych rozgrywek i ich dostępność nie jest 
gwarantowana w składzie Pakietu Polsat Sport Premium.

15
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Pakiet Familijny MAX

Pakiet Rodzinny

Pakiet Familijny

Telewizja kablowa w technologii IPTV
TELEWIZJA
KABLOWA

* Kanały promocyjne – dostępne na dzień 15.01.2020 r., nie wchodzą w skład pakietu i mogą zostać wycofane, zmienione lub zastąpione innymi, co nie będzie stanowiło zmiany warunków umowy. Kanały: TVP 1, TVP 2, TVP 3, Polsat, TVN, TV 4, TV Puls są dostępne również w ramach bezpłatnej 
naziemnej telewizji cyfrowej.

16
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1 Pakiet dostępny na dekoderze lub mobilnie, z aktywną opcją ON THE GO, za pośrednictwem serwisu Cyfrowy Polsat GO.

Pakiet Film

 

Setki filmów i seriale dostępne  
w serwisie Cyfrowy Polsat GO 
na dekoderze lub mobilnie 
z opcją ON THE GO

FILMY  
18+

Pakiet HBO i HBO GO

Pakiet ELEVEN SPORTS Pakiet Sport

Pakiet Ekstraklasa Pakiet Polsat Sport Premium

Pakiet Cinemax Pakiet Rozrywka Pakiet Filmy  
i Seriale Online1

Narodziny gwiazdy © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. and Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.  
All Rights Reserved.

Bundesliga w ELEVEN SPORTS, Fot. Getty Images.

Pakiet dostępny promocyjnie do 30.06.2021 r., z możliwością przedłużenia dostępności. Serwisy telewizyjne premium w systemie PPV są dostępne na żywo w czasie wybranych rozgrywek i ich dostępność nie jest 
gwarantowana w składzie Pakietu Polsat Sport Premium.

Fargo © MGM Television Entertainment Inc. and Bluebush Productions, LLC. All Rights Reserved.

6 kanałów
z filmami
tylko dla
dorosłych
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29 zł/mies.  
po rabatach  

za e-fakturę 10 zł  
i smartDOM 3 zł  

dla Bezpiecznego 
Domu  

za abonament  
i sprzęt

29
po rabatach 

za e-fakturę 10 zł 
i smartDOM 3 zł 

dla Bezpiecznego 

za abonament 

Szczegóły oferty na stronach: www.plus.pl oraz www.cyfrowypolsat.pl
* NPS ERGO Hestii 38 vs 18 rynek. Źródło: KANTAR Survey Q1 2018, ERGO standardized ERGO Hestia.
** Pokrycie kosztów holowania pojazdu w Polsce do 500 km.
Szczegóły w regulaminach promocji: „Ja+ Bezpieczny Dom”, „ Ja+ Bezpieczny Dom – smartDOM”. Smartfon prezentowany z kamerą nie jest elementem oferty. Rabaty za smartDOM i e-fakturę dostępne przy zachowaniu warunków regulaminu promocji i programu smartDOM.

Ubezpieczenia
Wybierz wyjątkowe ubezpieczenia w specjalnych cenach 
w programie smartDOM.

Najwyższy standard 
ochrony zapewnia

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie komunikacyjne:
■  likwidacja szkód polecana przez Klientów*,
■  pokrycie kosztów naprawy w ramach autocasco,
■  szeroki zakres NNW i assistance**.

Ubezpieczenie auta

Ubezpieczenie w podróży:
■  wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 800 000 zł,
■  centrum alarmowe dostępne 24/7,
■  możliwość rozszerzenia zakresu o sporty ekstremalne.

Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie majątku:
■  zakres ubezpieczenia zapewniający ochronę w przypadku najczęstszych szkód,
■  możliwość rozszerzenia ochrony w zakresie powodzi,
■  możliwość ubezpieczenia nieruchomości pod cesję na bank.

Ubezpieczenie mienia

Bezpieczny Dom
Prosty sposób na monitoring domu.

Obrotowa kamera  
z funkcją detekcji ruchu
oraz trybem nocnym.

Dostęp przez aplikację
na smartfonie lub tablecie,  
lub przez serwis WWW.

24 godziny nagrań
oraz powiadomienia SMS-em,  
e-mailem oraz w aplikacji.

MONITORING
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Zabierz ostatnią fakturę rozliczeniową od obecnego sprzedawcy  
i przyjdź do punktu Plusa i Cyfrowego Polsatu.

Zadbaj z Plusem o niższe rachunki za gaz. 

Grupa taryfowa W-1.1 W-1.2 W-2.1 W-2.2 W-3.6 W-3.9

Cena za gaz dla gospodarstw 
domowych (zł/kWh)

0,10296 zł
(0,12664 zł z VAT)

Stawka opłaty  
abonamentowej (zł/miesiąc)

3,30 zł
(4,06 zł z VAT)

4,22 zł
(5,19 zł z VAT)

5,40 zł
(6,64 zł z VAT)

6,20 zł
(7,63 zł z VAT)

6,30 zł
(7,75 zł z VAT)

7,89 zł
(9,70 zł z VAT)

Wartość karty podarunkowej 25 zł 50 zł 200 zł

Gaz od Plusa
GAZ

Karty Podarunkowe o wskazanych wartościach będą wydawane Odbiorcom, którzy zawrą z Polkomtel Sp. z o.o. w ramach promocji „Gaz bez prognoz” z dnia 2.09.2019 r. umowę kompleksową dostarczania gazu do punktów poboru gazu przyłączonych do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
– Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w ramach wskazanych grup taryfowych OSD (w tym Karty Podarunkowe o wartości 200 zł będą wydawane Odbiorcom w ramach grup taryfowych OSD W-3.6 oraz W-3.9) oraz będą spełniać warunki wskazane w § 3 regulaminu promocji „Gaz w programie 
smartDOM”.  W przypadku Abonentów Cyfrowego Polsatu S.A. warunkiem skorzystania z promocji „Gaz w programie smartDOM” jest zgoda Odbiorcy na przekazywanie Polkomtel Sp. z o.o. danych odpowiednio Abonenta Cyfrowego Polsatu S.A. przez Cyfrowy Polsat S.A., a także na przetwarzanie 
przez Polkomtel Sp. z o.o. przekazanych danych niezbędnych do skorzystania z promocji „Gaz w programie smartDOM” przez cały okres uczestniczenia w promocji. Szczegóły w ww. regulaminie promocji na www.plus.pl
Gwarancja stałej ceny gazu dotyczy ceny sprzedaży gazu. Stawki opłat za dystrybucję gazu są niezależne od Polkomtel Sp. z o.o. i są określone w tary�e właściwego operatora systemu dystrybucyjnego, zatwierdzonej przez Prezesa URE.
Oferta ważna na dzień 15.01.2020 r.

Proste rachunki 
– bez prognoz, za rzeczywiste  
zużycie gazu.

Prosta zmiana sprzedawcy
– bez przerw w dostawie gazu,  
bez zmian instalacji.

Gwarancja stałej ceny 
sprzedaży gazu  
przez 36 miesięcy.

Tylko dla Klientów smartDOM karta 
podarunkowa, a na niej nawet 200 zł 
do wykorzystania we wszystkich sklepach.
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Program smartDOM to wiele ważnych usług dla Twojego domu, które możesz  
łączyć i dzięki temu korzystać z rabatów! Masz u nas telewizję, telefon lub Internet? 
Dokup w dowolnym momencie inną usługę podstawową (telewizję, telefon lub 
Internet), a dostaniesz na nią 10 zł rabatu co miesiąc przez cały czas trwania umowy.

UBEZPIECZENIAMONITORING GAZ

Zapytaj Doradcę o specjalne oferty  
dla Klientów smartDOM

USŁUGI DODATKOWE

Oszczędzaj z głową jak 2 miliony 
Klientów smartDOM!

USŁUGI  
PODSTAWOWE

PLUS
ŚWIATŁOWÓD

TELEWIZJA
NAZIEMNA

TELEWIZJA
KABLOWA

TELEWIZJA
SATELITARNA

TELEFON
STACJONARNY

INTERNET  
MOBILNY LTE

INTERNET  
DOMOWY LTE

TELEFON

-10 zł
co miesiąc na dokupioną 

usługę podstawową

rabat smartDOM

ST
YC

ZE
Ń 

20
20

ST
YC

ZE
Ń 

20
20

Szczegóły w regulaminie promocji „Ja+ Bezpieczny Dom – smartDOM” i regulaminie programu „smartDOM 4.5 – Telewizja, Internet, Telefon” dostępnych na: www.plus.pl, www.cyfrowypolsat.pl oraz u Doradców. Szczegóły w regulaminie promocji „Gaz bez prognoz” z dnia 2.09.2019 r. 
dostępnym na www.plus.pl/gaz. Rabat smartDOM dostępny przy zachowaniu warunków programu. 
2 miliony Klientów smartDOM: liczba dotyczy Klientów programu smartDOM, programu smartFIRMA i innych ofert łączonych Plusa i Cyfrowego Polsatu. Zadowoleni Klienci smartDOM: na podstawie wyników Badania Satysfakcji Klientów Plusa i Cyfrowego Polsatu na tle konkurencji, realizacja  
Ipsos Sp. z o.o., Q3/Q4 2019.
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT 23%. Oferta ważna na dzień 15.01.2020 r. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej.
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