W Play składaj życzenia WSZYSTKIM bez ograniczeń!

Skończyła Ci się kasa na koncie? To nie problem!

Korzystasz z dowolnej oferty na kartę Play? Mamy dla Ciebie superofertę, w ramach
której do końca roku nie wydasz więcej niż 10 zł na połączenia do wszystkich
sieci i na stacjonarne. W Play na Kartę masz nieograniczony kontakt ze wszystkimi,
niezależnie od tego, w jakiej są sieci.

Zobacz, jakie to proste!
Doładuj konto na doladowania.play.pl
i zyskaj 15% wartości swojego doładowania

Rozmawiaj ze wszystkimi
do końca roku za max 10 zł

0 zł

10 zł

Krok 1.
maksymalna kwota do wydania
na rozmowy do końca roku:
- do wszystkich sieci komórkowych
- pod numery stacjonarne

Wejdź na
www.doladowania.play.pl

powyżej tej kwoty
rozmawiasz za darmo

Krok 2.
Doładuj konto za 25 zł lub więcej

Krok 3.

Uruchom ofertę w wygodny
dla siebie sposób!

Odbierz 15% wartości swojego
doładowania

Jesteś łowcą promocji?
Wyślij bezpłatny SMS
o treści START.623
pod numer 111

lub wpisz
*111*623*1#

lub zaloguj się
na 24.play.pl

Najlepsze promocje na www.facebook.com/Play
Sprawdzaj regularnie!

W ramach projektu
Play Eko drukujemy
materiały na papierze
ze źródeł odnawialnych.

Wyjątkowa oferta
na kartę na Święta!
Uruchomienie usługi do 24 godz. Usługa dostępna w wybranych ofertach.

Bonus możesz wykorzystać przez 30 dni od momentu jego przyznania na połączenia głosowe i wideo, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci komórkowych oraz na połączenia głosowe
pod numery stacjonarne. Promocja „15% ekstra za doładowanie przez www.doladowania.play.pl i e-doladowaniaplay.pl” obowiązuje do odwołania.
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Promocja aktywowana kodem. Zasięg LTE na terenie wybranych miejscowości.
Sprawdź na www.play.pl

Rozmowy, SMS-y i internet w jednym!

Sprawdź, jak korzystne są FORMUŁY Play na Kartę

Sprawdź inne oferty Play na Kartę
PLAY NA KARTĘ
jeśli rozmawiasz
bez końca
ze znajomymi w Play

Wybierz FORMUŁĘ dla siebie!
Włącz kodem

Włącz kodem

Włącz kodem

*111*401*1#

*111*402*1#

*111*403*1#

PLAY NA KARTĘ
LUBIĘ TO!
jeśli surfujesz
w internecie

FORMUŁA MINI MAX
NA KARTĘ
jeśli nie chcesz wydać więcej
niż 29 zł/mies. za rozmowy
i 9 zł/mies. za SMS-y

STAWKI DO PLAY

Wysyłasz dużo SMS-ów?

FORMUŁA SMS JEST DLA CIEBIE!

Wysyłasz dużo SMS-ów?
Korzystasz z internetu
w telefonie non stop?
Rozmawiasz bez końca
ze znajomymi w Play, ale też
często dzwonisz do innych sieci?

Wysyłasz dużo SMS-ów?
Korzystasz z internetu
w swoim telefonie?
Rozmawiasz bez końca
z Bliskimi w Play?

FORMUŁA 3w1 JEST DLA CIEBIE!

KUP STARTER

*111*400*1#

Wpisz
na swoim telefonie
i wypróbuj FORMUŁĘ 3w1
przez 7 dni za darmo!



*163*10#

Po 7 dniach darmowego korzystania z FORMUŁY 3w1 usługa płatna 14 zł miesięcznie. Zmiana oferty na FORMUŁĘ Play na Kartę następuje w ciągu 7 dni od wysłania kodu
i powoduje utratę wszystkich usług, bonusów i promocyjnych pakietów złotówek.

0,29 zł

0 zł

0 zł/SMS

0 zł/SMS

SMS

0 zł

0,09 zł

0 zł

do wszystkich sieci

do wszystkich sieci

do wszystkich sieci

MMS

0,19 zł

0,19 zł

0 zł

100 MB

1 GB

MINUTA

0,29 zł

0,29 zł

0,29 zł

transferu danych

transferu danych

SMS

0,09 zł

0,09 zł

0,09 zł

MMS

0,19 zł

0,19 zł

0,19 zł

0 zł

0,02 zł

STAWKI DO POZOSTAŁYCH SIECI

0 zł/min

0 zł/min

do Play

do Play

TRANSFER DANYCH
100 KB

0,12 zł

WARTOŚĆ DOŁADOWANIA

WAŻNOŚĆ KONTA

0,29 zł/min

0,29 zł/min

0,09 zł/min

5-9 ZŁ

5 dni

5 dni

5 dni

do wszystkich sieci

do pozostałych sieci

do pozostałych sieci

25-49 ZŁ

30 dni

30 dni

30 dni

Miesięczny koszt

Miesięczny koszt

Miesięczny koszt

MASZ JUŻ OFERTĘ NA KARTĘ W PLAY?
ZMIEŃ KODEM:

*163*6#

*163*7#

*163*9#

7 zł

14 zł

21 zł

DODATKOWE PAKIETY DANYCH

KOD AKTYWACJI

SMS POD NR 111

CENA

WAŻNOŚĆ

Okres ważności FORMUŁ to 30 dni od momentu aktywacji.
Wybrana FORMUŁA Play na Kartę odnawia się automatycznie co miesiąc.

300 MB

*111*531*1#

START.531

5 zł

30 dni

1 GB

*111*532*1#

START.532

9 zł

30 dni

WAŻNOŚĆ KONTA

3 GB

*111*533*1#

START.533

20 zł

30 dni

JEŻELI MASZ JUŻ PLAY NA KARTĘ
Wpisz
na swoim telefonie,
a następnie włącz dodatkowym kodem
odpowiednią FORMUŁĘ dla Ciebie.

0 zł

0 zł/SMS

FORMUŁA 4w1 JEST DLA CIEBIE!

Uruchom FORMUŁĘ Play na Kartę

MINUTA

WARTOŚĆ DOŁADOWANIA

WAŻNOŚĆ POŁĄCZEŃ WYCHODZĄCYCH

WAŻNOŚĆ POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

5-99 ZŁ

50 dni

110 dni

POWYŻEJ 100 ZŁ

150 dni

210 dni

Aktywacja wybranej FORMUŁY trwa do 24 godz. Oferta dotyczy standardowych krajowych połączeń. Po wyczerpaniu pakietu internetu korzystasz z bezpiecznego internetu
w FORMULE Play na Kartę. Szczegóły na www.play.pl

Sprawdź swoją aktualną ofertę kodem

*111*49*1#
Zmiana oferty następuje w ciągu 7 dni od wysłania kodu i powoduje utratę wszystkich usług, bonusów i promocyjnych pakietów złotówek.
Podstawowa prędkość w ofercie Play na Kartę Lubię to! wynosi do 32 kb/s. Szczegóły na www.play.pl

