
Tylko w PLAY mobilny Internet nie jest luksusem
 

Tylko PLAY daje tak dużo za tak niską cenę – w ofercie Play Online 2 
GB miesięczny abonament wynosi tylko 35 zł.

 
 

To odpowiedź PLAY na potrzeby tych, którzy cenią sobie niską opłatę 
abonamentową przy swobodnym limicie na transfer danych. Play Online 2 
GB  to najlepsza oferta na rynku – najwyższe limity w najkorzystniejszej 
cenie. Stały miesięczny abonament to jedyne 35 zł za aż 2 GB na transfer 
danych. Umowa zawierana jest tylko na 18 miesięcy a transfer danych 
odbywa się z prędkością do 512 kbit/s. Dodatkowo dostępne są nowoczesne 
modemy w atrakcyjnych cenach. PLAY umożliwia testowanie usługi bez 
ryzyka przez 7 dni.
 
Internet mobilny powinien być dostępny dla każdego i nie może być 
luksusem. Nowa oferta Play Online kosztuje tylko złotówkę z groszami 
dziennie i jest najłatwiejszym i najkorzystniejszym sposobem na podłączenie 
do Internetu. Bez kabli, bez czekania, bez skomplikowanej instalacji. Dzięki 
tej ofercie wielu Polaków podłączy się do Internetu po raz pierwszy lub 
uczyni swój Internet mobilnym. – dodaje Bartosz Dobrzyński, szef 
marketingu w PLAY.
 
Od 20 sierpnia br wprowadzone zostają także nowe promocje.
 
PLAY Online Extra - oferta przygotowana z myślą o osobach, które posiadają 
już własny modem lub telefon 3G (UMTS)/ HSDPA. Przez cały czas trwania 
umowy zawartej na jedyne 12 miesięcy przy  limicie 2 GB abonament jest 
jeszcze tańszy i wynosi tylko 30 zł, a w przypadku limitu 10 GB - 45 zł.
 
PLAY przygotował również specjalną promocję dla studentów. Przy 
miesięcznym limicie 2 GB opłata wynosi 30 zł, przy 5 GB - 40zł, natomiast 
10 GB już za 75 zł. Umowa podpisywana jest na jedyne 18 miesięcy, a 
modemy można nabyć już za 1 zł. Aby skorzystać z promocji, wystarczy 
przyjść do punktu sprzedaży Play z ważną legitymacją studencką, indeksem 
lub zaświadczeniem z dziekanatu.
 
Nadal dostępna będzie również  promocja „Wakacje od 
abonamentu” (abonament za 0 zł przez 3 miesiące) oraz specjalna promocja 
dla Abonentów Play.
 
Obecnie już 437 polskich miast jest w zasięgu usługi PLAY Online.
 
Więcej informacji o promocjach PLAY Online można znaleźć na stronie www 
operatora – www.playonline.pl


