
WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ 
 
********************************************************************************************************************* 
OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ – oferta podstawowa 
 

1. Co otrzymam w ramach Oferty Nowy Play na Kartę? 
 
Kupując Starter 9 lub 30 w Ofercie Nowy Play na Kartę stajesz się UŜytkownikiem pierwszej na rynku 
Taryfy Kumulacyjnej. Doładowuj się dowolnymi kwotami – Takimi jakie Tobie odpowiadają, a my 
obniŜymy Ci stawki za połączenia i SMSy na stałe.   
 
 

2. W jaki sposób moŜna obniŜyć stawki? 
 
Jedynym warunkiem do obniŜenia stawek jest utrzymanie waŜności konta na połączenia wychodzące 
oraz kolejne doładowania konta. Pamiętaj, Ŝe im wyŜsza suma kwot doładowań tym niŜsze stawki!!! 
Np. Wczoraj kupiłeś starter i doładowałeś swoje konto pierwszy raz kwotą 50 zł. Kolejne doładowanie 
miało miejsce dnia następnego i wynosiło 100 zł.  
Osiągnąłeś więc sumę doładowań na poziomie 150 zł co oznacza, Ŝe: 
 
 
Koszt minuty w sieci i na stacjonarne  =  35 gr 
Koszt minuty do innych sieci    = 49 gr 
Cena SMS-a w sieci     = 10 gr 
Cena SMS-a do innych sieci    = 18 gr 
Cena MMS-a do wszystkich sieci   = 20 gr 
 
 

3. Co się stanie, gdy zapomnę się doładować na czas? 
 
W momencie, gdy utracisz waŜności konta na połączenia wychodzące, Twoja stawka za połączenia i 
SMSy wróci do poziomu początkowego – 59 gr za minutę i 18 gr za SMSa.  
RównieŜ zebrana do tego czasu Suma doładowań zostanie automatycznie ustawiona na poziomie 0 
PLN i proces sumowania doładowań rozpocznie się od nowa. 
 
 

4. Ile czasu zajmuje obniŜenie stawki do najniŜszego poziomu – 19 gr za minutę i 10 
gr za SMSa wewnątrz sieci? 

 
ObniŜanie stawki zaleŜy tylko od Ciebie. Ten sam efekt moŜesz osiągnąć w ciągu jednego dnia, jak i w 
ciągu kilku miesięcy.  
Np. Jeśli doładujesz się pierwszego dnia za 50 zł, a następnego za 100 zł to Twoja Suma doładowań 
będzie wynosiła 150 zł, a stawki będą dostosowane do tego konkretnego przedziału. Jednak poziom ten 
moŜesz osiągnąć równieŜ po 3 miesiącach doładowując się miesięcznie po 50 zł.  
 
 

5. Jakie wartości mają progi określające konkretne stawki w Ofercie Nowy Play na 
Kartę? 

  
Progów jest w sumie sześć. 



 

Cena minuty Cena SMS-a Suma Twoich 
dotychczasowych 

doładowań 
od momentu 
aktywacji 

W sieci i na 
stacjonarne 

Do innych 
sieci 

W sieci 
Do 

innych 
sieci 

Cena 
MMS-a do 
wszystkich 

sieci 

Trans-
misja 
danych 
(za 10 
kB) 

Zebrałeś 
0 zł – 34 zł 

59 gr 

Zebrałeś 
35 zł – 99 zł 

49 gr 

18 gr 

Zebrałeś 
100 zł – 199 zł 

35 gr 

Zebrałeś 
200 zł – 299 zł 

30 gr 

Zebrałeś 
300 zł – 399 zł 

25 gr 

Zebrałeś 
400 zł lub więcej 

19 gr 

49 gr 

10 gr 

18 gr 20 gr 5 gr 

 
 

6. Jaka jest róŜnica między Starterem 9 i 30? 
 

Wybierając starter o wartości 30zł otrzymasz 30zł waŜne przez 30 dni. Jeśli w tym czasie się nie 
doładujesz, będziesz mógł jedynie odbierać połączenia przez kolejne 30 dni.  
 
Wybierając starter o wartości 9 zł otrzymasz 9 zł waŜne na 14 dni. Jeśli w tym czasie nie doładujesz 
konta, będziesz mógł jedynie odbierać połączenia przez kolejne 30 dni.  
 
 

7. Jakie dokumenty muszę mieć, aby zakupić Zestaw Startowy w Play? 
 
UŜytkownikiem Oferty Nowy Play na Kartę moŜe zostać kaŜdy, w kaŜdej chwili. Wystarczy zakupić 
Starter Oferty Nowy Play na Kartę o wartości 9 zł lub 30 zł.  
 
 

8. Czy korzystając z telefonu w sieci Play mogę rozmawiać w całej Polsce? 
 
Tak, w dowolnej Ofercie Play moŜna rozmawiać w całej Polsce. 
 
 

9. Czy w Ofercie Nowy Play na Kartę jest sekundowe naliczanie? 
 
Jak najbardziej, sekundowe naliczanie jest w standardzie zarówno w Ofercie Nowy Play na Kartę. U nas 
wszystkie rozmowy krajowe oraz połączenia wideo są rozliczane sekundowo. 
 
 

10. Kiedy w Ofercie Nowy Play na Kartę przepada Pakiet Złotówek? 
 



Pakiet Złotówek przepada razem z utratą waŜności na połączenia wychodzące.  
 
 

11. Czym jest Okres waŜności konta na połączenia wychodzące i przychodzące? 
 
Okres waŜności połączeń wychodzących to liczba dni podczas których UŜytkownik Oferty Nowy Play na 
Kartę moŜe wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości oraz przesyłać dane. Dni te są liczone od dnia 
aktywacji startera, a następnie od kaŜdego dokonanego doładowania. 
Okres waŜności połączeń przychodzących to liczba dni podczas których UŜytkownik Oferty Nowy Play 
na Kartę moŜe odbierać połączenia oraz odbierać wiadomości. Dni te są liczone od dnia aktywacji 
startera, a następnie od kaŜdego dokonanego doładowania. 
 

Kwota Doładowania Okres waŜności połączeń 
wychodzących 

Okres waŜności połączeń 
przychodzących 

10 PLN – 24 PLN 10 dni 100 dni 

25 PLN – 49 PLN 30 dni 120 dni 

50 PLN – 99 PLN 90 dni 180 dni 

100 PLN – 300 PLN 180 dni 270 dni 

 
 

12. Ile kosztuje wejście na stroną startową Playnet? 
 
Oferta promocyjna „Bezpłatne wejście na Playnet” umoŜliwia darmowe przeglądanie pierwszej strony 
WAP.  

 
 

13. Czy w ramach Oferty Nowy Play na Kartę mogę dzwonić za granicę i rozmawiać z 
zagranicy? 

 
Oczywiście, Ŝe tak. Usługi połączeń międzynarodowych oraz roamingu są włączane wszystkim 
Klientom w standardzie. Informacje o dostępności krajów w roamingu i szczegóły dotyczące tych usług 
moŜna uzyskać w Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu 790 500 500 lub *500 z telefonu w sieci 
Play. 
 

14. Jak mogę kontrolować moje wydatki w Ofercie Nowy Play na Kartę? 
 

- na www.moj.playmobile.pl wybierz PLAY24 – po zalogowaniu się masz dostęp do pełnej historii 
swoich połączeń i wydatków 
- poprzez kontakt z Obsługą Klienta (OK) pod numerem telefonu *500 (połączenie płatne 1zł za 
połączenie nie zaleŜnie od długości jego trwania) 
- ze swojego telefonu poprzez wpisanie kodów: 

*101# - tu sprawdzisz stan swojego Pakietu Złotówek 
*102# - tu sprawdzisz stan dodatkowych minut (m.in. z usługi Zbieraj minuty w Play) 

 

15. Kupiłem stary Starter Play, a chciałbym skorzystać z Oferty Nowy Play na Kartę. 
Co mam zrobić? 

 
Aby zmienić ofertę z Play na Kartę na Ofertę Nowy Play na Kartę wystarczy wpisać kod: *107# i 
potwierdzić go na klawiaturze telefonu.  
 



 
 
********************************************************************************************************************** 
OFERTY PROMOCYJNE 
 
„Taniej z wybranymi numerami w Play” w Ofercie Nowy Play na Kartę 
 

16. Na czym polega Oferta Promocyjna „Taniej z wybranymi numerami w Play”? 
 
Dzięki Promocji „Taniej z wybranymi numerami w Play” UŜytkownik Oferty Nowy Play na Kartę 
otrzymuje pakiet 240 minut na połączenia z wybranym numerem Play lub krajowym numerem 
stacjonarnym. Stawka za minutę połączenia spada do 5 gr. Dodatkowo na wybrany numer Play moŜesz 
wysyłać SMS–y po promocyjnej cenie 3 gr.  
Wysyłanie SMSów moŜliwe jest jedynie, gdy wybrany numer będzie naleŜał do sieci Play. Pamiętaj, Ŝe 
nie wykorzystane minuty przepadają z końcem miesiąca, a usługa jest odnawiana przy zachowaniu 
określonych warunków. 
 
Usługa kosztuje 12 zł i jest odnawiana z kaŜdym miesiącem, jeśli: 
 - będziesz miał aktywne konto na połączenia wychodzące, 
 - nie dezaktywujesz promocji, 
 - ostatniego dnia miesiąca będziesz miał 12 zł na koncie. 
 
Po aktywowaniu usługi moŜesz sprawdzić jej stan na kilka sposobów: 

– wybrać i zatwierdzić skrócony kod *111*10*4#. Po wprowadzeniu kodu pojawi się 
numer w ramach usługi Taniej z wybranymi numerami w Play; 

– wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać 
odpowiednią opcję;  

– zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wejść do zakładki Usługi 
Taniej z wybranymi numerami w Play; 

– zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502  
 
 

17. W jaki sposób mam aktywować usługę „Taniej z wybranymi numerami w Play”? 
 
Metod jest kilka: 

– wybrać i zatwierdzić skrócony kod *111*10*1#, a następnie wprowadzić numer w 
formacie 9-cyfrowym np. 79XXXXXXX i zatwierdzić na klawiaturze telefonu lub 

– wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać 
odpowiednią opcję lub  

– zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią 
opcję w zakładce Usługi lub 

– zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o 
wprowadzenie numeru do usługi Taniej z wybranymi numerami w  Play. 

 

18. Czy mogę zmienić numer w ramach usługi „Taniej z wybranymi numerami w 
Play”? 

 
Tak. KaŜdy UŜytkownik moŜe zmienić numer ile razy chcesz i kiedy chcesz. Jednak kaŜda zmiana 
numeru kosztuje 5 zł i następuje następnego dnia po godzinie 01:00. 
 
Zmienić numer moŜna zrobić na 4 sposoby: 



– wybrać i zatwierdzić skrócony kod *111*10*3#. Gdy pojawi się numer w ramach usługi 
Taniej z wybranymi numerami w Play naleŜy wybrać pozycję 1-numer, a następnie 
wprowadzić nowy numer np. 1-79XXXXXXX.  

– wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać 
odpowiednią opcję lub  

– zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią 
opcję w zakładce Usługi lub 

– zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o zmianę 
numeru w ramach usługi Taniej z wybranymi numerami. 

 
19. W jaki sposób mam dezaktywować usługą „Taniej z wybranymi numerami w Play” w ofercie 

Nowy Play na Kartę? 
 

Dezaktywacja usługi następuje automatycznie, gdy w dniu ostatnim miesiąca nie spełnisz warunków 
opisanych w regulaminie: 
 - aktywne konto na połączenia wychodzące, 
 - 12 zł na koncie. 
 
Dezaktywować usługę moŜesz równieŜ samodzielnie: 

– wybrać i zatwierdzić skrócony kod *111*10*2#. Gdy pojawi się numer w ramach usługi 
Taniej z wybranymi numerami w Play naleŜy wybrać pozycję 1. Czynność ta spowoduje 
usunięcie numeru z końcem miesiąca kalendarzowego lub 

– wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać 
odpowiednią opcję lub  

– zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią 
opcję w zakładce Usługi lub 

– zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o usunięcie 
numeru w ramach usługi Taniej z wybranymi numerami w Play. 

 
„Zbieraj minuty w Play” w Ofercie Nowy Play na Kartę  
 

20. Co daje usługa „Zbieraj minuty w Play”?   
 
Za kaŜde 2 minuty odebranego połączenia z innych sieci, otrzymujesz 1 minutę na Twoje rozmowy do 
wszystkich w sieci PLAY: 

- odebrane połączenia (przychodzące od Ery, Plusa, Orange, z numerów stacjonarnych, innych 
numerów krajowych i międzynarodowych) muszą trwać co najmniej 2 minuty i wielokrotność 2 
minut 
- minuty na Twoje rozmowy mogą być wykorzystane od razu na połączenia wychodzące do 
wszystkich w Play! 

W Play usługa jest bezpłatna. 
W Play z usługi moŜna korzystać od razu po przyznaniu minut. 
 
Sprawdzić stan usługi moŜna równieŜ pod kodem *111*4*1#. 
 

21. Jak mam aktywować usługę „Zbieraj minuty w Play” dla Oferty Nowy Play na 
Kartę”? 

 
Aktywacji dokonuje się na 4 sposoby: 

• wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*4*1#, 
• wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję, 



• zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w 
zakładce Usługi, 

• zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o aktywację usługi 
Zbieraj Minuty w Play. 

 
22. Czy moŜna dezaktywować usługę? 

 
Tak. KaŜdy moŜe dezaktywować usługę kiedy chce.  
Dezaktywacja usługi: 

• wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod *111*4*2#, 
• wybrać na klawiaturze telefonu *111#, a następnie w sekcji Usługi wybrać odpowiednią opcję, 
• zalogować się na stronie https://obslugaonline.playmobile.pl i wybrać odpowiednią opcję w 

zakładce Usługi, 
• zadzwonić do Konsultanta Obsługi Klienta Play pod numer *502 i poprosić o dezaktywację 

usługi Zbieraj Minuty w Play. 
 
Oferta MNP – „Nowy Play na Kartę z moim numerem” 
 

23. Co powinienem zrobić, aby przenieść swój numer telefonu z innej sieci? 
 

Wystarczy, Ŝe przyjdziesz do jednego z naszych punktów sprzedaŜy, wspólnie ze sprzedawcą 
wypełnisz wniosek oraz pełnomocnictwo, a wszystkie formalności związane z przeniesieniem numeru 
załatwimy za Ciebie. Pamiętaj tylko o zarejestrowaniu swojego numeru u operatora od którego 
odchodzisz. Nie moŜna przenosić numerów niezarejestrowanych.  
Aby przenieść numer do oferty na kartę potrzebujemy 7 dni. W tym czasie pamiętaj, aby mieć 50zł (61 
zł w przypadku Orange) na swoim koncie, by Twój operator mógł pobrać opłatę za przeniesienie 
numeru do innej sieci. 
 

24. Czy przenosząc numer otrzymam dodatkowe bonusy? 
  

Tak. Dzięki Ofercie Promocyjnej „Nowy Play na Kartę z twoim numerem” otrzymasz od nas 60 minut na 
połączenia do wszystkich w Play oraz na krajowe numery stacjonarne. Pakiet moŜesz wykorzystać w 
ciągu 60 dni, po tym czasie niewykorzystane minuty przepadają.  
 
Oferta promocyjna „Lepsze warunki w Nowym Play na Kartę” 
 

25. Na czym polega Oferta Promocyjna „Lepsze warunki w Ofercie Nowy Play na 
Kartę”? 

 
Dzięki promocji „Lepsze warunki w Nowym Play na Kartę” kaŜdy UŜytkownik Oferty Nowy Play na Kartę 
nie traci Pakietu Złotówek wraz z końcem waŜności konta dla połączeń wychodzących. Promocja 
wydłuŜa ich waŜność do końca okresu waŜności połączeń przychodzących.  
Co to oznacza? 
UŜytkownik moŜe stracić moŜliwość wykonywania połączeń, ale gdy tylko się doładuje odzyskuje cały 
Pakiet Złotówek.  
  
 
 


