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NAJPOTRZEBNIEJSZE INFORMACJE I PODPOWIEDZI

PRZYJAZNY PRZEWODNIK PO

SMARTFONACH



CO TO SĄ SMARTFONY
I DO CZEGO SŁUŻĄ?
SMARTFONY TO NIE TYLKO TELEFONY NOWEJ GENERACJI.
TO MULTIFUNKCJONALNE URZĄDZENIA, WYKORZYSTUJĄCE 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGIE, KTÓRE ŁĄCZĄ W SOBIE FUNKCJE 
NOWOCZESNEGO TELEFONU Z KIESZONKOWYM KOMPUTEREM. 
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Oferują zupełnie nowe możliwości 
komunikowania się oraz dostępu
do internetu i jego zasobów.
Użytkownicy, którzy zaczynają 
korzystać ze smartfonów, bardzo 
szybko dostrzegają ich przydatność 
w codziennym życiu i niemal natych-
miast odkrywają pełnię rozmaitych 
zastosowań tych urządzeń.

Smartfony są wyjątkowo proste
w obsłudze, dlatego korzystanie z nich
to czysta przyjemność. 
Sprawnie łączą się z internetem, mają 
duży, wygodny wyświetlacz, dzięki 
czemu umożliwiają komfortowe
surfowanie po internecie, przeglądanie 
stron WWW, czy korzystanie z serwisów 
społecznościowych w dowolnym
miejscu i czasie.
Smartfonem można również wygodnie 
odbierać i wysyłać maile, przeglądać 
załączniki, zdjęcia, a także grać w gry
i robić zakupy on-line. 
Oprócz dostępu do ulubionych stron
internetowych, oferują również możli-
wość pobierania z sieci wielu najróżniej-
szych aplikacji służących
rozrywce, zdobywaniu przydatnych
informacji lub mających po prostu
zastosowanie użytkowe.
Nawigacja GPS, odtwarzacz muzyki
i wideo, konsola do gier, czytnik
e-booków to tylko niektóre możliwości  
smartfona, które już dziś możesz mieć
w zasięgu ręki, wybierając jeden
z modeli z oferty Plusa przygotowanej 
specjalnie dla Ciebie.

Ile kosztuje surfowanie 
po internecie za pomocą 
smartfona?
Użytkownicy smartfonów powinni 
pamiętać, że niektóre z nich same aktu-
alizują dane przez internet
– co oznacza, że ich właściciele płacą
za związany z tym transfer danych.
Dlatego, żeby używać ich bez obaw
o koszty, należy korzystać jednocześnie 
ze specjalnych taryf smartfonowych
lub dokupić odpowiedni pakiet
internetowy.
Specjalnie dla swoich Klientów Plus 
przygotował zestaw pakietów interne-
towych, które są tak skonstruowane, 
by każdy, w zależności od tego jak 
intensywnie korzysta z internetu, mógł 
wybrać dla siebie najbardziej
odpowiedni.

Pakiety dla sporadycznie 
korzystających z internetu
Mniejsze pakiety przeznaczone są
dla osób korzystających z internetu
w telefonie od czasu do czasu.
Po wykorzystaniu limitu użytkownik 
płaci za każdorazowy transfer danych 
wg cennika zgodnego z posiadaną taryfą  
(Pakiety internetowe). W każdej chwili 
można sprawdzić, ile jeszcze ma się 
danych do wykorzystania.
Jeśli użytkownik korzysta z oferty abona-
mentowej, wystarczy, że wyśle SMS
o treści „P” pod nr 2580. Jeśli korzysta 
z oferty na kartę lub mix, powinien 
wpisać krótki kod: *121# i nacisnąć 

Pakiety dla aktywnie ko-
rzystających z internetu
Dla osób, które aktywnie korzystają
z internetu w telefonie przeznaczono
pakiety z opcją non stop. 
Ich użytkownik, po wykorzystaniu dużego 
limitu danych, nadal może korzystać 
z internetu bez żadnych dodatkowych 
opłat, a jedynie ze zmniejszoną 
prędkością transferu. 
Wysyłany automatycznie SMS powiada-
mia o wykorzystaniu limitu.

Aby znaleźć szczegółowe informacje 
o dostępnych pakietach i sposobie ich 
aktywacji, wystarczy wejść
na www.plus.pl, określić typ posiada-
nej oferty (abonament/karta/mix),
a następnie wybrać pakiety
internetowe.
Zawsze można też zapytać konsultanta 
w jednym z punktów sprzedaży Plusa.



SMARTFONY 
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Pakiet do 100 MB

Pakiet od 100 do 150 MB

Pakiet od 150 do 500 MB

Pakiet od 1 do 1,5 GB

Pakiet 7 GB

KIEDY WYBRAĆ

Jeśli od czasu do czasu przeglądasz strony internetowe w Twoim
telefonie i sporadycznie korzystasz z komunikatorów lub maila.

Jeśli często przeglądasz strony internetowe, korzystasz z serwisów 
społecznościowych i sprawdzasz w telefonie swoje maile. 

Jeśli z internetu w telefonie korzystasz dużo – codziennie 
przeglądasz strony internetowe, odbierasz i wysyłasz maile wraz 
z załącznikami, korzystasz on-line z nawigacji w telefonie i innych 
aplikacji.

Jeśli z internetu w telefonie korzystasz bardzo dużo – codziennie
i wielokrotnie przeglądasz strony internetowe, odbierasz
i wysyłasz maile wraz z załącznikami, pobierasz muzykę,
korzystasz on-line z nawigacji w telefonie i innych aplikacji. 

Jeśli wykorzystujesz swój telefon jako modem i podłączasz
go do komputera, żeby w ten sposób łączyć się z internetem.
Ten Pakiet wystarczy Ci na codzienne przeglądanie stron WWW
na komputerze, korzystanie z poczty elektronicznej, komunika-
torów, oglądanie na komputerze filmów i słuchanie
internetowego radia. 

JAKIEJ WIELKOŚCI
PAKIET BĘDZIE NAJLEPSZY
DLA CIEBIE?
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SMARTFONY 

TWÓJ SMARTFON ZA GRANICĄ
Aby korzystać w pełni ze smartfona za granicą, nie obawiając się o koszty, Klienci Plusa z Abonamentem oraz Plusa dla Firm 
mogą aktywować jeden z pakietów internetowych w roamingu. Specjalnie dla nich przygotowano pakiety od 2 do 50 MB.
Bieżące wykorzystanie pakietu można sprawdzić, wysyłając SMS o treści „P” pod nr 2580.
Więcej na www.plus.pl w zakładce internet – pakiety internetowe w roamingu.

SMARTFONY – CO JESZCZE WARTO O NICH WIEDZIEĆ
Smartfony – tak jak komputery mają swoje systemy operacyjne. W zależności od posiadanego systemu działają 
w nieco inny sposób. Przed rozpoczęciem pobierania aplikacji z internetu warto sprawdzić, dla jakiego systemu 
zostały przygotowane, a co za tym idzie, czy będą działały na danym telefonie. 

Najbardziej popularnymi systemami na rynku są:

  Android – obecny w telefonach Samsung, HTC, LG – system przygotowany
przez Google’a, zapewnia dostęp do tysięcy bezpłatnych przydatnych aplikacji.
Staje się coraz bardziej popularny.

  BlackBerry – bardzo stabilny system, zapewniający stały kontakt 
ze skrzynką pocztową, kalendarzem, zestawem notatek i załączników 
niezbędnych do pracy z dala od służbowego komputera. 
To system odpowiadający na potrzeby zarówno 
klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.

 Symbian – system wykorzystywany przez telefony Nokia.
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MUZODAJNIA – to portal Plusa z najtańszą muzyką w sieci 
Ma już ponad 170 tysięcy użytkowników i jest największym legalnym portalem
z mp3 na telefony i komputery w Polsce.

Na Muzodajni znajdują się miliony plików z najróżniejszych kategorii muzycznych do pobrania.
Aplikacja jest tak prosta i intuicyjna, że już sam wybór muzyki to czysta zabawa i przyjemność.  
Szybka wyszukiwarka, możliwość wyszukiwania wg artystów lub innych kryteriów dają nieograniczone
możliwości przeglądania serwisu w poszukiwaniu wszystkich rodzajów muzyki. 

Muzodajnia daje dostęp do stale aktualizowanej listy przebojów, nowości, biografii
i galerii zdjęć artystów i wiele, wiele więcej! 

Aby pobrać aplikację, wystarczy wysłać SMS o treści M pod bezpłatny numer 8045, by otrzymać link do instalatora.
Telefon sam będzie informował o tym, jakie wykonuje działania i prosił użytkownika o potwierdzenie.

Aplikacja Muzodajni dostępna jest dla smartfonów z systemem operacyjnym Android.

PRZEWODNIK
PO USŁUGACH 

Aby nasi Klienci mogli w pełni cieszyć się zaletami smartfonów, 
specjalnie dla nich opracowaliśmy znane już aplikacje w wersjach 
na smartfony, a także zupełnie nowe. Spróbuj sam skorzystać
z aplikacji Plusa oraz wielu innych dostępnych na internecie
i zobacz, jakie to proste.
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USŁUGI I APLIKACJE

CZASOUMILACZ
Aplikacja Czasoumilacz może być używana przez posiadaczy telefonów
obsługiwanych przez system operacyjny Android.
Pozwala na korzystanie z usługi Czasoumilacz, dzięki której nudny sygnał oczekiwania na połączenie można zastąpić
popularnym utworem muzycznym. Wystarczy jedno kliknięcie, by wybrać ulubiony przebój, odsłuchać go i kupić.
Aplikację można pobrać samodzielnie, korzystając z Android Market (np. wyszukując słowo Czasoumilacz),
lub znaleźć na stronie www.plus.pl/czasoumilacz
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