


JA MISTRZOWSKA

OFERTA 



ROSNĄCY RYNEK SMARTFONÓW 

W 2014 roku używanie smartfonów deklarowało 

44% Polaków, podczas gdy w 2011 r. było to 

niecałe 12% - Analiza preferencji konsumentów 

2011-2014 UKE. 

 

Wśród internautów odsetek osób posiadających 

smartfona wynosi obecnie blisko 75% - badanie 

Universal McCann, Wave8.  

 

W 2014 r. smartfony odpowiadały za 23,1% 

wszystkich połączeń z Internetem, a do końca 

2019 roku będą generowały 58% połączeń - 

raport Cisco VNI 2014–2019. 



ROSNĄCY UDZIAŁ WIDEO 

W 2019 r. wideo będzie stanowiło już ok. 80% 

całego ruchu internetowego generowanego 

przez klientów indywidualnych – raport Cisco 

VNI 2014 - 2019. 
 

W 2015 roku 88% polskich internautów 

zadeklarowało, że przynajmniej raz w ciągu 

ostatnich sześciu miesięcy oglądało wideo w 

Internecie - badanie Universal McCann, Wave8. 
 

Rośnie liczba użytkowników smartfonów 

oglądających wideo - aż 47% polskich 

internautów zadeklarowało w 2015 r. oglądanie 

wideo na smartfonie - badanie Universal 

McCann, Wave8. 



PLUS CHCE OFEROWAĆ NAJBARDZIEJ 

RÓŻNORODNĄ OFERTĘ WIDEO NA RYNKU 

Możemy to robić dzięki współpracy z naszymi 

partnerami. 

 

 

 

 

Już dziś w Plusie można oglądać na smartfonach, 

tabletach i laptopach m.in. produkcje telewizyjne 

poprzez aplikację IPLA 

Teraz nasza oferta staje się jeszcze bogatsza 



PO RAZ PIERWSZY W POLSCE 



JA 

w prezencie 



HBO GO W PLUSIE, TO: 

Legalny dostęp do popularnych seriali i filmów, 

bez umowy na telewizję! 

 

HBO GO dostępne z abonamentem za telefon lub 

Internet LTE! 

 

Dwa miesiące HBO GO w prezencie za darmo! 

 

Do końca roku transfer związany z korzystaniem 

z HBO GO jest bezpłatny i nie obowiązuje  

dodatkowy limit danych! 



CZYM JEST HBO GO? 

Dostępny na różnych platformach (komputer, 

laptop, tablet, smartfon) serwis online 

udostępniający treści wideo. 

 

HBO GO to 2000 godzin: 

• seriali własnych („Gra o Tron”, „Newsroom”, 

„Rodzina Soprano”, „Kompania braci”, 

„Wataha”, „Detektyw”); 

• premierowych hitów największych 

hollywoodzkich wytwórni; 

• starannie dobieranych produkcji europejskich i 

azjatyckich; 

• poruszających dokumentów. 



JA Abonament 



WIELKIE KINO NA MAŁYM EKRANIE 

Dwa miesiące za darmo dla klientów 

podpisujących umowę na abonament w Plusie – 

później za 10 lub 20 zł miesięcznie. 

 

Darmowy dostęp można aktywować w ciągu 

pierwszych 12 miesięcy umowy.  

 

Dla pozostałych klientów abonamentowych 

usługa dostępna w cenie 30 zł miesięcznie. 

 

Można oglądać na dwóch urządzeniach 

jednocześnie.  



JA+ ABONAMENT I HBO GO 



JA INTERNET LTE 



Dwa miesiące za darmo dla klientów 

podpisujących umowę na Internet w Plusie – 

później 20 zł miesięcznie. 

 

Darmowy dostęp można aktywować w ciągu 

pierwszych 12 miesięcy umowy.  

 

Dla pozostałych klientów Internetu w Plusie  

usługa dostępna w cenie 30 zł miesięcznie. 

 

Można oglądać na dwóch urządzeniach 

jednocześnie.  

OGLĄDASZ GDZIE CHCESZ 

I KIEDY CHCESZ 



JA+ LTE I HBO GO 

HBO GO przez 2 miesiące w 

prezencie, potem już od 20 zł/mies. 

Korzystaj nawet na dwóch 

urządzeniach jednocześnie: na 

smartfonie, tablecie, laptopie lub 

telewizorze. 

 




