
10 GIGA
NA KARKU

10 GB INTERNETU 
W PREZENCIE  

I NIE SZUKAJ WI-FI!

51
17

36

STAWKI PODSTAWOWE

DOŁADUJ PORZĄDNIE

minuta do 
wszystkich sieci

29 GR

 SMS i MMS do wszystkich 
sieci komórkowych

19 GR

internet 
w telefonie

19 GR/ 
100 kB

kwota 
doładowania

5 zł
ważność  

konta

5 dni
kwota 

doładowania

10 zł
ważność  

konta

10 dni

kwota 
doładowania

20 zł
ważność  

konta

20 dni
kwota 

doładowania

30 zł
ważność  

konta

30 dni

kwota 
doładowania

50 zł
ważność  

konta

0 dni

kwota 
doładowania

100 zł
i więcej

ważność  
konta

180 dni

PLUSH TO NIE KAMASUTRA, SĄ CZTERY PROSTE 
SPOSOBY, ŻEBY SIĘ DOŁADOWAĆ

KARTA ZDRAPKA BANKOMAT
TELEFON 

NA ABONAMENT 
W PLUSIE

INTERNET

 

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

Szczegóły w 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 w Cenniku Taryfy Plush bez limitu na www.plushbezlimitu.pl

Bonusowe doładowanie konta w kwocie 20 zł do każdego z 12 pierwszych doładowań konta w wysokości minimum 30 zł  
w ciągu pierwszych 365 dni. Łącznie można zyskać 240 zł.

Zmień swoją taryfę na Plush bez limitu, wpisując kod *147*19#  
i włącz darmowy dostęp do   kodem *136*11*14#  
Za zmianę taryfy zapłacisz 3 zeta.

Jak zrobić, żeby mieć dobrze? Masz trzy wyjścia, 
z których jedno jest lepsze od drugiego. 

2. Przejdź do Plusha ze swoim numerem i odbierz do 240 zł

Zarejestruj 
swój numer 
u obecnego 
operatora   

Masz 
PLUSH, 

zgarnij nawet 
do 240 zł

  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 

WYBIERZ PLUSH

1. Kup starter



Szczegóły w regulaminach: „5te doładowanie gratis”, „Pakiety reaktywacyjne internetu Na Kartę”.

CHCIJ WIĘCEJ! ZAWSZE ONLINE

ROZMOWY i SMS-Y
bez limitu

do wszystkich sieci komórkowych

1 GB
*136*11*19# 

35 zł/30 dni

ROZMOWY i 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

GIGAPLUSH PROPOZYCJA

Aby wyłączyć promocję, użyj kodu 
aktywującego, zamieniając tylko  *11* na *00*

Przykład: Kod aktywujący to: *136*11*05 
Kod wyłączający to: *136*00*05 

Teraz po wykorzystaniu pakietu cyklicznego nadal możesz swobodnie korzystać  
z internetu, włączając jednorazowy pakiet. Bądź zawsze na bieżąco!

Korzystasz z pakietu do momentu 
odnowienia cyklicznej promocji.

2 GB
SMS-Y bez limitu

i  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

 

300 MB 
  *121*11*11# 

3 zł
 

0,5 GB 
   *121*11*12# 

5 zł

 1 GB 
   *121*11*13# 

7 zł

STREFA PLUSHA  
− PRZYGARNIAJ BEZ KONSEKWENCJI!

Szczegóły w Regulaminach Promocji: „Rozmowy, SMS-y bez limitu i 1 GB”, „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich”, 
„Rozmowy bez limitu do wszystkich”, „Internet, SMS-y i 9 gr/min”, „Internet i SMS-y”, „Pakiet 10 GB gratis” oraz na stronie: 
www.plushbezlimitu.pl

   Włącz jedną z trzech promocji z internetem

   Wyślij bezpłatny SMS o treści „TAK” pod nr 80022

  I masz dodatkowe 10 GB gratis! 

10 GB NA KARKU  
I NIE SZUKASZ WI-FI!

 wyślij bezpłatny SMS pod numer 8844, w treści wpisz: START

  doładuj konto 4 razy dowolną kwotą

  ciesz się z 5tego gratisowego doładowania  
(w wysokości najniższego z 4 doładowań) 

  pamiętaj, żeby utrzymać ważne  
konto na usługi wychodzące.

5TE
DOŁADOWANIE
GRATIS!

PRZYGARNIJ 5TE DOŁADOWANIE GRATIS: Hojną łapą Plush rozdaje więcej niż inni na www.plushbezlimitu.pl/strefa  

Przygarnij markowe produkty w Plushowej cenie albo promocje na filmy, gry oraz 
ekstrabonusy do doładowań. 

Teraz na                  darmowy dostęp do pakietu MTV PLUSH, gdzie za free możesz 
oglądać światowe reality-show! Aby skorzystać z promocji, należy mieć ważne konto 
na usługi wychodzące.

JAK SKORZYSTAĆ Z PAKIETU MTV PLUSH:
1.  Wyślij bezpłatny SMS pod numer 80040, w treści wpisz MTV, dostaniesz kod zwrotny. 
2.   Wejdź na ipla.tv lub pobierz aplikację IPLA na urządzenia mobilne. Zarejestruj/zaloguj się.
3. Wyszukaj pakiet MTV PLUSH i wpisz otrzymany kod.
4.  Oglądasz do woli, co miesiąc nowe odcinki Geordie Shore,  

Teen Mom, Awkward, Jersey Shore i inne.

Szczegóły w regulaminach: „Pakiet 10 GB gratis”, „MTV Plush”.

Pakiet można wykorzystać do końca cyklu promocji z internetem.


