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Świąteczne promocje Plusa 

 
Plus gotowy na święta! Od poniedziałku 6 listopada w ofercie operatora dostępne już będą 
promocje z atrakcyjnymi sprzętami na gwiazdkowe prezenty!  
 
Telewizor, smartfony, routery, laptop i tablety to cały przekrój najróżniejszych sprzętów, 
dzięki którym można sprawić prezent sobie i swoim najbliższym wybierając świąteczną ofertę 
Plusa. Już od 6 listopada w ofercie operatora dostępne będą świąteczne promocje z 
atrakcyjnymi sprzętami na gwiazdkowe prezenty!  
 

    

Za darmo do wakacji w JA+ Abonament 
Wracają wakacje od opłat, a w promocji na święta będą one trwały aż do… wakacji! Teraz 
wybierając ofertę JA+ Abonament można nawet do końca czerwca przyszłego roku nie płacić 
za abonament. Nowa promocja, to:  
✓ Abonament za darmo aż do wakacji w ofercie elastycznej JA+ Abonament od 49,99 zł, 
✓ Abonament za darmo do lutego dla klientów oferty standardowej JA+ Abonament od 

29,99 zł miesięcznie oraz dla wszystkich ofert DUET i JA+ Rodzina. 
✓ Przedłużenie promocji zwiększającej pakiety internetowe we wszystkich 

dotychczasowych ofertach JA+ Abonament, czyli: 
➢ 2 x Więcej Internetu w ofercie standardowej JA+ Abonament za 49,99 zł miesięcznie 

nadal będzie 10 GB, a za 69,99 zł pakiet 20 GB i w ofercie elastycznej w JA+ 
Abonament za 49,99 zł miesięcznie pakiet 14 GB i za 59,99 zł miesięcznie pakiet 20 
GB; 

➢ Zwiększone pakiety internetowe w ofercie JA+ Rodzina za 99,99 zł pozostaje 30 GB, a 
w ofercie za 129,99 zł miesięcznie 40 GB; 

Wśród sprzętów dostępnych w ofercie abonamentowej Plusa do wyboru w sprzedaży 
ratalnej są między innymi: 
❖ HUAWEI Mate 10 Lite, czyli „bezramkowy” smartfon o ekranie 5,9` z aż 64 GB 

wbudowanej pamięci i możliwością robienia super zdjęć dwoma podwójnymi aparatami 
(16 Mpix i 2 Mpix z przodu oraz 13 Mpix i 2 Mpix z tyłu. ) w cenie 1149 zł, 
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❖ LG Q6 z szerokokątnym aparatem stworzonym do robienia selfie w zestawie z 
przenośnym głośnikiem Bluetooth LG PH1 w prezencie dostępny za 1116 zł, 

❖ telewizor Samsung UHD Smart TV 55 UE55MU6172, w którym można zobaczyć każdy 
szczegół dzięki rozdzielczości 4x większej niż w telewizorach FullHD, a dzięki technologii 
PurColor i HDR wszystkie kolory są naturalne a obrazy wierne w każdym szczególe, w 
cenie 3099 zł.  

Moc bombowych prezentów w JA+ Internet LTE Plus 
Plus wciąż daje możliwość testowania Internetu LTE Plus i LTE Plus Advanced za jedyne 9 zł 
przez dwa miesiące, a według „Badania Internetu LTE PLUS 2017" jest on super do oglądania 
filmów, słuchania muzyki i aż 9 na 10 badanych poleciłoby go znajomemu lub rodzinie. 
W ofercie JA+ Internet LTE Plus znaleźć można bardzo atrakcyjne sprzęty na świąteczne 
prezenty zarówno dla siebie, jak i dla najbliższych. Do wyboru między innymi są: 
❖ laptop Lenovo IdeaPad 320 – 15 o matrycy 15,6`` cali Full HD z procesorem Intel Core i3 

szóstej generacji i dyskiem 1 TB, który można mieć za 44 zł na 48 rat z opłatą 199 zł na 
start; a można też go kupić w zestawie z serwerem domowym z dyskiem 1 TB o 100 zł 
taniej, 

❖ tablet HUAWEI MediaPad T3 8 LTE, który dzięki baterii 4800mAh pozwala cieszyć się 
multimediami przez długi czas nawet przy intensywnym użytkowaniu, w cenie 20 zł na 36 
rat z opłatą początkową 49 zł, 

❖ wyjątkowy router Huawei B525 działający w technologii LTE-Advanced do 300 Mb/s, 
obsługujący aż 64 urządzenia i dający możliwość podłączenia dysku zewnętrznego lub 
drukarki, dostępny za 1 zł na start i w ratach 12 zł przez 36 miesięcy. 

2 x WIĘCEJ INTERNETU w MIX oraz Na Kartę 
W ofercie świątecznej Plusa w JA+ MIX oraz JA+ Na Kartę klienci mogą korzystać ze 
zwiększonych  pakietów internetowych: 
✓ W JA+ MIX w ofertach z telefonem od doładowania 50 zł pakiety internetowe mają 12 

GB; 
✓ JA+ Na Kartę w pakiecie kompleksowym za 29 zł na 30 dni jest 12 GB; 
✓ JA+ Internet Na Kartę w pakiecie za 30 zł w jest aż 60 GB. 
JA+ MIX to także cała gama super smartfonów w przystępnych cenach i w sam raz pod 
choinkę: 
❖ HUAWEI P9 Lite 2017, o którym mówi się, że jest połączeniem szykownego wyglądu i 

niezrównanej wydajności z czytnikiem linii papilarnych, za 1zł w ofercie MIX 50 
Elastyczna, 

❖ telefon LG K8 (2017) w wersji DUALSIM, w cenie od 3zł w MIX 30 Elastyczna, 
❖ do wyboru także smartfony Samsung Galaxy J3 2017 DUAL SIM oraz wersja 2016 , LG K10 

(2017) czy Sony Xperia L1. 

Oferta Plusa to także wyjątkowa i najbardziej zróżnicowana na rynku oferta usług 
dodatkowych. Na promocyjnych zasadach klienci mogą korzystać z Telewizji Internetowej 
IPLA i oglądać blisko 40 różnorodnych kanałów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, 
albo oglądać najnowsze filmy i kultowe seriale dzięki usłudze HBO GO dostępnej z 
abonamentem telefonicznym i internetowym. 

mailto:pr@plus.pl

