Przenieś numer i zyskaj
Nawet 6 miesięcy przed końcem umowy u obecnego operatora

Nowy smartfon
Smartfon w supercenie już od 1 zł

Za 0 zł bez limitu
Nielimitowane rozmowy, SMS-y oraz internet bez limitu GB
(10 GB z pełną prędkością) do czasu przeniesienia numeru

Prosto i wygodnie
Załatwimy za Ciebie wszystkie formalności w trakcie jednej
wizyty w Salonie Play

Brak konieczności doładowań kwotą kontraktową na numerze tymczasowym do czasu przeniesienia numeru.

DOŁĄCZ
DO NAS:

/PLAY

/PLAYMOBILETV

/PLAY_POLSKA

ULOTKA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Pamiętaj o recyklingu
C143520
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KORZYSTAJ BEZ ZOBOWIĄZAŃ
Z ELASTYCZNEJ OFERTY MIX

Sprawdź elastyczną ofertę MIX

Wybierz MIX Extra z usługą Naprawa Wyświetlacza

MIX 30 zł MIX 40 zł MIX 50 zł
24 doładowania

2 GB

24 doładowania

4 GB

24 doładowania

7 GB

MIX
Extra

60 zł
24 doładowania

Usługa Naprawa Wyświetlacza
na 2 lata za 1 zł jednorazowo
Naprawimy wyświetlacz razem
z obudową, przyciskami
i aparatem fotograficznym
– jeśli uległy uszkodzeniu
wraz z wyświetlaczem

9 GB

+ 1 GB dodatkowego internetu

+ 1 GB dodatkowego internetu

+ 2 GB dodatkowego internetu

+ 2 GB dodatkowego internetu

Minuty do Play
bez limitu

Minuty do Play
bez limitu

Minuty
bez limitu

Minuty
bez limitu

oraz 200 minut do innych sieci

oraz 400 minut do innych sieci

do wszystkich sieci

do wszystkich sieci

SMS-y i MMS-y
bez limitu

SMS-y i MMS-y
bez limitu

SMS-y i MMS-y
bez limitu

SMS-y i MMS-y
bez limitu

do wszystkich sieci

do wszystkich sieci

do wszystkich sieci

do wszystkich sieci

600 zł

Twój roczny limit kosztów
naprawy wynosi 600 zł
Zgłaszasz uszkodzenie
wyświetlacza online
lub telefonicznie
Kurier za darmo odbiera
uszkodzony telefon i potem
dostarcza do domu naprawiony

Usługa Naprawa
Wyświetlacza
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W ulotce podajemy informacje o usługach krajowych (bez roamingu i połączeń międzynarodowych). Pakiet, który przyznajemy po każdym doładowaniu kwotą kontraktową lub jej
wielokrotnością, jest ważny 30 dni. Cenę pakietu podaną w tabeli pobieramy ze środków na koncie. Dodatkowy internet 1 GB / 2 GB obowiązuje wyłącznie po wyrażeniu wszystkich zgód
marketingowych i na profilowanie podczas zawierania umowy. Szczegóły u Konsultanta.

Usługa Naprawa Wyświetlacza zostanie wyłączona przed upływem 24 miesięcy w przypadku zawarcia aneksu, cesji, zmiany oferty lub rozwiązania umowy MIX. Szczegóły w regulaminie usługi
„Naprawa Wyświetlacza dla Klientów MIX”.
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Poznaj zalety elastycznej oferty MIX

Usługi dodatkowe w ofercie
bez opłat przez pierwsze 7 dni

Elastyczny wybór
Sam decydujesz o ilości doładowań

potem 5 zł/tydz.

70 milionów
utworów

słuchaj na kilku
urządzeniach

ciesz się muzyką
nawet poza zasięgiem sieci

JAK AKTYWOWAĆ USŁUGĘ?

Tańszy smartfon na start już od 1 zł

1

Pobierz
aplikację TIDAL

Zarządzanie kontem w Play24
Wykonuj szybkie i wygodne doładowania oraz sprawdzaj stan konta

2

Wyślij SMS o treści START
pod numer 677 / zaloguj się
do aplikacji

3

Gotowe! Muzyka
bez limitu tylko z TIDAL

Bezpieczna Rodzina bez opłat przez miesiąc
aplikacja
BEZPIECZNA RODZINA

Chroń swoje dzieci w internecie i poza domem

Przykład dla oferty MIX 30
1

Podpisujesz umowę
na 24 doładowania:
• 12 pierwszych za 30 zł
• 12 kolejnych za 60 zł
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2

12 razy doładowujesz
konto kwotą 30 zł

3

Po 12 doładowaniach
decydujesz, czy:
doładujesz konto jeszcze 12 razy
kwotą 60 zł, czy zmienisz umowę
i doładujesz konto jeszcze
24 razy za 30 zł

•

Sprawdzaj na mapie miejsce pobytu dziecka

•

Wyznaczaj strefy bezpieczeństwa (np. dom, szkoła)
i otrzymuj powiadomienia, kiedy dziecko je opuści

•

Blokuj niedostosowane do wieku treści w internecie

•

Określaj limity czasu i listę aplikacji, z których dziecko
może korzystać

JAK AKTYWOWAĆ USŁUGĘ?

1

Pobierz aplikację Bezpieczna Rodzina
i wybierz wariant dla siebie

2

Aktywuj usługę

3

Zacznij chronić
swoich bliskich

Usługę TIDAL świadczy TIDAL Sp. z o.o., jest ona dostępna w wybranych taryfach. Po zakończeniu promocji pobieramy 5 zł za każdy tydzień korzystania z usługi. Kwota pobierana jest
ze środków na koncie Play. Z usługi TIDAL możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Usługę Bezpieczna Rodzina w wersji Standard/Premium świadczy Locon Sp. z o.o., możesz
z niej korzystać za pośrednictwem aplikacji Bezpieczna Rodzina. Pierwszy bezpłatny miesiąc przysługuje Ci, jeśli uruchamiasz usługę po raz pierwszy, po okresie bezpłatnym koszt
usługi w wariancie Bezpieczna Rodzina Standard to 9,99 zł/mies., natomiast w wariancie Bezpieczna Rodzina Premium – 19,99 zł/mies. Z usługi Bezpieczna Rodzina można zrezygnować
w dowolnym momencie.

5

Smartfony rekomendowane w ofercie MIX

MIX

30 zł

MIX

40 zł

MIX

50 zł

MIX Extra

60 zł

TYLKO
W PLAY
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Hammer 5 Smart

Xiaomi Redmi 9A

Motorola moto e7 power Huawei P smart 2021 NFC

wyświetlacz 2,4” QVGA

wyświetlacz 6,53” HD+
Dot Drop

wyświetlacz 6,5” HD+
Max Vision

wyświetlacz 6,67” FHD+ IPS

wyświetlacz 6,51” HD+
LCD IPS

wyświetlacz 6,2” HD+
LCD

wyświetlacz 6,5” HD+
TFT LCD

wyświetlacz 6,39” HD+
IPS LCD Punch Hole

aparat główny 2 Mpix,
przedni 0,3 Mpix

aparat główny 13 Mpix,
przedni 5 Mpix

aparat główny 13 + 2 Mpix,
przedni 5 Mpix

aparat główny 48 + 8 + 2
+ 2 Mpix, przedni 8 Mpix

aparat główny 13 + 2 Mpix,
przedni 8 Mpix

aparat główny 13 + 2
+ 2 Mpix, przedni 8 Mpix

aparat główny 13 + 2
+ 2 Mpix, przedni 5 Mpix

aparat główny 13 + 5
+ 2 Mpix, przedni 8 Mpix

pamięć 512 MB RAM /
4 GB ROM + microSD

pamięć 2 GB RAM /
32 GB ROM + microSD

pamięć 4 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

pamięć 4 GB RAM /
128 GB ROM + microSD

pamięć 3 GB RAM /
32 GB ROM + microSD

pamięć 4 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

pamięć 3 GB RAM /
32 GB ROM + microSD

pamięć 3 GB RAM /
64 GB ROM + microSD

IP68 - odporność
na wodę i pył

procesor 8-rdzeniowy
MediaTek Helio G25

finger print – czytnik linii
papilarnych

finger print – czytnik linii
papilarnych

procesor 8-rdzeniowy
Qualcomm Snapdragon 460

face unlock – funkcja
rozpoznawania twarzy

face unlock – funkcja
rozpoznawania twarzy

finger print – czytnik linii
papilarnych

Powyżej prezentujemy kwoty kontraktowe obowiązujące dla 24 doładowań. Telefon Motorola moto e7 power dostępny na wyłączność operatorską w Play do 30.06.2021.

vivo Y11s

OPPO A15s

Dostępność telefonów do odwołania lub wyczerpania zapasów.

Samsung Galaxy A02s

Nokia 3.4
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