
ROZMOWY I SMS-Y BEZ LIMITU. PLUSH INTERNET!  
PLUSH NA KARTĘ BEZ KONSEKWENCJI.

CHCIJ TO!dOŁAdOWANIA BEZ KONSEKWENCJI

PLUSH TO NIE KAMASUTRA, Są TRZY PROSTE 
SPOSOBY, żEBY SIĘ dOŁAdOWAć:

przez internet – na stronie www.plushbezlimitu.pl, www.facebook.com/plushbezlimitu  
lub na stronie Twojego banku, EXTRAPROMOCJE!

w salonie Plusa, w sklepie, w kiosku, w bankomacie, czy na stacji benzynowej

z telefonu na abonament w Plusie (Abonent wysyła SMS-a pod numer 2601  
o treści „ZA Numer Telefonu, który chce doładować, Wartość Doładowania”  
np. „ZA 601XXXXXX 30”)

kwota 
doładowania

5 zł
ważność  

konta

5 dni

kwota 
doładowania

20 zł
ważność  

konta

20 dni

kwota 
doładowania

50 zł
ważność  

konta

90 dni

kwota 
doładowania

10 zł
ważność  

konta

10 dni

kwota 
doładowania

30 zł
ważność  

konta

30 dni

kwota 
doładowania

100 zł
i więcej

ważność  
konta

180 dni

Szczegóły w Cenniku Taryfy Plush bez limitu i Regulaminach Promocji „Rozmowy, SMS-y bez limitu i 0,5 GB”,  
„Internet, SMS-y i 9 gr/min”, „Internet i SMS-y”, „Pakiet Facebook i Instagram – promocja” na www.plushbezlimitu.pl

A jak Ci mało, dorzucimy zawsze darmowy dostęp do mobilnego                     . 
Wystarczy aktywne i dodatnie konto w Plush bez limitu. 
Jeśli kupiłeś starter, nic nie musisz robić. 
Jeśli przeszedłeś z innej oferty Plusa, wybierz kod *136*11*14#  

STAWKI POdSTAWOWE
minuta do wszystkich sieci 29 GR

SMS do wszystkich sieci komórkowych19 GR

MMS do wszystkich sieci komórkowych 19 GR

internet w telefonie19 GR/ 
100 kB

W Plush bez limitu po wykorzystaniu swojego pakietu danych możesz  
nadal korzystać z internetu bez konsekwencji, lecz z ograniczoną prędkością,
aż do końca danego Okresu Ważności Promocji. 
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LIMITEDEDITION

5 ZŁ5 ZŁ

2 GB INTERNETUSMS-Y BEZ LIMITUdo wszystkich sieci komórkowych9 GR/MINdo wszystkich sieci komórkowych

2 GB INTERNETUSMS-Y BEZ LIMITUdo wszystkich sieci komórkowych9 GR/MINdo wszystkich sieci komórkowych

ROZMOWY BEZ LIMITUdo wszystkich sieci komórkowych
SMS-Y BEZ LIMITU

do wszystkich sieci komórkowych
0,5 GB INTERNETU

ROZMOWY BEZ LIMITUdo wszystkich sieci komórkowych
SMS-Y BEZ LIMITU

do wszystkich sieci komórkowych
0,5 GB INTERNETU

5 ZŁ5 ZŁ

dLA TYCH, KTóRZY CHCą MIEć WSZYSTKO  
- PRZEBIERAJ, WYBIERAJ BEZ KONSEKWENCJI. 

ROZMOWY, SMS-Y I INTERNET W PLUSH  
NA KARTĘ Są JAK BIEGANIE BEZ KOLKI 
- CZYLI BEZ KONSEKWENCJI. 
Jak zrobić, żeby mieć dobrze? Masz trzy wyjścia, 
z których jedno jest lepsze od drugiego. 

1. Kup starter

2. Przenieś swój numer i zyskaj do 240 zł*

3.  Zmień swoją obecną ofertę na kartę w Plusie 
na Plush na Kartę bez limitu

Zarejestruj swój numer u obecnego operatora         
Przyjdź do Punktu Plusa z dokumentem tożsamości i wypełnij wniosek  
o przeniesienie numeru.

Formalnościami zajmiemy się za Ciebie i damy Ci darmową kartę SIM.
Skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić przeniesienie numeru         
I JUż – MASZ PLUSH!

Wystarczy wybrać kod *147*19#  i pamiętaj o jednym  
– zmiana taryfy do 30.10.2014 r. jest bezpłatna, później zapłacisz 3 zeta.

Szczegóły w Cenniku Taryfy Plush bez limitu, Regulaminach Promocji „Karta SIM za 0 zł na start”,  
„Przenieś numer z innej sieci do Plush bez limitu”, „Zmień taryfę na Plush bez limitu” oraz na www.plushbezlimitu.pl

*  Bonusowe doładowanie konta w kwocie 20 zł do każdego z 12 pierwszych doładowań konta w wysokości minimum 30 zł  
(z wyłączeniem Programu 5Plus) w ciągu pierwszych 365 dni. Łącznie można zyskać 240 zł.

Szczegóły w Regulaminach Promocji: „Rozmowy, SMS-y bez limitu i 0,5 GB”, „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich”
„Rozmowy bez limitu do wszystkich” oraz na www.plushbezlimitu.pl

 
Szczegóły w Regulaminach Promocji „Internet, SMS-y i 9 gr/min”, „Internet i SMS-y” oraz na www.plushbezlimitu.pl

ROZMOWY bez limitu
do wszystkich sieci komórkowych

SMS-Y bez limitu
do wszystkich sieci komórkowych

0,5 GB
*136*11*05# 

35 zł/30 dni

ROZMOWY  
bez limitu

do wszystkich sieci komórkowych

SMS-Y bez limitu
do wszystkich sieci komórkowych

*136*11*15# 
30 zł/30 dni

ROZMOWY  
bez limitu

do wszystkich sieci komórkowych

*136*11*08# 
25 zł/30 dni

2 GB
SMS-Y bez limitu

do wszystkich sieci komórkowych

9 GR/MIN
do wszystkich sieci komórkowych

*136*11*03# 
20 zł/30 dni

2 GB
SMS-Y 

bez limitu
do wszystkich sieci komórkowych

*136*11*01# 
15 zł/30 dni

SIEć I PISZ - WYBIERZ INTERNET  
BEZ KONSEKWENCJI I SMS-Y BEZ LIMITU.


