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OFERTA z dniA 17.05.2017

FM GROUP Mobile Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław. Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy  
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000285976, NIP: 895-188-78-63,  
REGON: 020573625. Wysokość kapitału zakładowego opłaconego w całości wynosi 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

FM GROUP Mobile Sp. z o.o.
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

www.fmmobile.pl

Nazwa taryfy Best MOVE free 19,90 Best MOVE free 29,90 Best MOVE free 49,90 Best MOVE free 89,90

Opata MiEsięczNa z e-fakturą 1990 2990 4990 8990

Opata MiEsięczNa z e-fakturą 
dla Firm bez podatku Vat 1618 2431 4057 7309

internet  
(po wykorzystaniu pakietu 
prędkość zwalnia do 32 kb/s)

5 GB 10 GB 20 GB Bez limitu *
połączenia do wszystkich  
krajowych sieci komórkowych Bez limitu

Bez limitu

połączenia na krajowe  
numery stacjonarne 025 / minuta

połączenia wideo do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych Bez limitu
Wiadomości sMs do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych Bez limitu
Wiadomości MMs do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych 019 / 100 kB

Jednorazowa opłata  
aktywacyjna 100

zgoda marketingowa nie wymagana **
czas trwania umowy 12 miesięcy 24 miesiące
punkty  
(dla partnerów Biznesowych  
FM WOLRD pOLsKa)

6,47 pkt. 9,72 pkt. 16,23 pkt. 29,24 pkt.

*   internet „Bez limitu” gwarantowany przy zużyciu w telefonie.
**  zgoda marketingowa wyłącznie do celów informacyjnych – sieć wolna od spaMu. Udzielenie zgody nie ma wpływu na cenę abonamentu.

Nazwa taryfy Best MOVE 49 Best MOVE 59 Best MOVE 79 Best MOVE 99 Best MOVE 139 Best MOVE 169

Opata MiEsięczNa z e-fakturą 4900 5900 7900 9900 13900 16900

Opata MiEsięczNa z e-fakturą 
dla Firm bez podatku Vat 3984 4797 6423 8049 11301 13740

internet  
(po wykorzystaniu pakietu 
prędkość zwalnia do 32 kb/s)

5 GB 10 GB 20 GB
połączenia do wszystkich  
krajowych sieci komórkowych 

Bez limitu

połączenia na krajowe  
numery stacjonarne 

połączenia wideo do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych

Wiadomości sMs do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych 

Wiadomości MMs do wszystkich 
krajowych sieci komórkowych 

Jednorazowa opłata  
aktywacyjna 100

zgoda marketingowa nie wymagana *
czas trwania umowy 24 miesiące
punkty  
(dla partnerów Biznesowych  
FM WOLRD pOLsKa)

15,93 pkt. 19,19 pkt. 25,69 pkt. 32,20 pkt. 45,20 pkt. 54,96 pkt.

*  zgoda marketingowa wyłącznie do celów informacyjnych – sieć wolna od spaMu. Udzielenie zgody nie ma wpływu na cenę abonamentu.

Abonament telefoniczny 
bez telefonu

Abonament telefoniczny 
z telefonem
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Nazwa taryfy netFM free 19,99 netFM free 29,99 netFM free 49,99 netFM free 89,99

Opata MiEsięczNa z e-fakturą 1999 2999 4999 8999

Opata MiEsięczNa z e-fakturą 
dla Firm bez podatku Vat 1625 2438 4064 7316

internet  
(po wykorzystaniu pakietu 
prędkość zwalnia do 32 kb/s)

5 GB 30 GB 50 GB 100 GB 
+ LTE Bez limitu *

Jednorazowa opłata  
aktywacyjna 1900

zgoda marketingowa nie wymagana **
czas trwania umowy 12 miesięcy
punkty  
(dla partnerów Biznesowych  
FM WOLRD pOLsKa)

6,50 pkt. 9,75 pkt. 16,26 pkt. 29,26 pkt.

*   po wykorzystaniu pakietu 100 GB, internet „Bez limitu” w zasięgu LtE i 32 kB/s poza zasięgiem LtE.
**  zgoda marketingowa wyłącznie do celów informacyjnych – sieć wolna od spaMu. Udzielenie zgody nie ma wpływu na cenę abonamentu.

Nazwa taryfy netFM 39,99 netFM 49,99 netFM 99,99

Opata MiEsięczNa z e-fakturą 3999 4999 9999

Opata MiEsięczNa z e-fakturą 
dla Firm bez podatku Vat 3151 4877 8129

internet  
(po wykorzystaniu pakietu 
prędkość zwalnia do 32 kb/s)

30 GB 50 GB 100 GB 
+ LTE Bez limitu *

Jednorazowa opłata  
aktywacyjna 1900

zgoda marketingowa nie wymagana **
czas trwania umowy 24 miesiące
punkty  
(dla partnerów Biznesowych  
FM WOLRD pOLsKa)

13,00 pkt. 19,51 pkt. 32,52 pkt.

*   po wykorzystaniu pakietu 100 GB, internet „Bez limitu” w zasięgu LtE i 32 kB/s poza zasięgiem LtE.
**  zgoda marketingowa wyłącznie do celów informacyjnych – sieć wolna od spaMu. Udzielenie zgody nie ma wpływu na cenę abonamentu.

Abonament Internetowy 
bez urządzenia

Abonament Internetowy 
z urządzeniem
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 Zrabatuj swój Abonament do 1 grosza 
polecając odpowiednią ilość umów:

(nie ma znaczenia na jaki okres i wielkość abonamentu) 

Zakresy cenowe dotyczą cen Abonamentów po uwzględnieniu 10 złotowego rabatu za e-fakturę

Koszt karty siM
/ kwota do wykorzystania 1500

promocyjna cena karty dla 
partnerów Biznesowych 1400

internet 006 / 100 kB

internet z ip  serwera FM WORLD 003 / 100 kB

połączenia głosowe na krajowe numery  
komórkowe i numery stacjonarne 029

Wiadomości sMs i MMs do wszystkich  
krajowych sieci komórkowych 015

Ważność konta 183 dni
punkty  
(dla partnerów Biznesowych  
FM WOLRD pOLsKa)

4,88 pkt.

Oferta Na kartę 
Pre-Paid

Program motywacyjny 
Korzystaj > Polecaj dalej > Zarabiaj

Doładowanie 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 

-15000

Karta zdrapka - TAK TAK - TAK - - - - TAK - -

Wychodzące 15 dni 31 dni 45 dni 92 dni 123 dni 153 dni 163 dni 173 dni 183 dni 366 dni

przychodzące 366 dni

punkty 3,25 pkt. 6,50 pkt. 9,76 pkt. 13,01 pkt. 16,26 pkt. 19,51 pkt. 22,76 pkt. 26,02 pkt. 29,27 pkt. 32,52 pkt. 35,77 pkt. 39,02 pkt.

Doładowania konta możesz dokonać na kilka sposobów:

 � Kupując kartę zdrapkę lub kod doładowujący sieci PLUS.

 � Kupując kartę zdrapkę w sklepie FM WORLD POLSKA.

 � Doładowując poprzez konto bankowe wskazując sieć PLUS.

 �  Generując kod z posiadanej taryfy abonamentowej.

 � Doładowując poprzez  panel „MOJE KONTO” 

W ramach oferty masz również do dyspozycji Doładowania PakietGiga. Aby je aktywować 
wpisz w telefonie poniższy kod z tabeli i wciśnij „zadzwoń” - otrzymasz SMS z potwierdze-
niem aktywacji. Doładowanie będzie ważne przez 30 dni. W celu wykorzystania niezużytych 
środków w ramach Pakietu, aktywuj dowolny kolejny przed końcem poprzedniego. 

pakiet internet Wartość Kod aktywacyjny cena

PakietGiga 150 MB 150 MB 1*121*11*01# 700

PakietGiga 400 MB 400 MB 1*121*11*02# 1500

PakietGiga 1 GB 1 GB 1*121*11*03# 2500

abonament za 1 grosz, to nasz program motywacyjny, dający ci możliwość zredukowania 
abonamentu do 1 grosza miesięcznie. Wystarczy że wygenerujesz swój “indywidualny link” 
z poleconą ofertą i wyślesz go znajomemu lub wkleisz na swoją stronię.

Jeśli ktoś skorzysta z twojego polecenia i podpisze z nami umowę, ty otrzymasz rabat. Nie 
poprzestawaj na jednym linku, gdyż możesz rabatować cały okres umowy i możesz polecać 
aktualne oferty promocyjne, biorące udział w programie.

Pamiętaj, w programie Abonament za 1 grosz: 

 � Możesz polecać taryfy zarówno nowym jak i obecnym Abonentom FM MOBILE  
oraz osobom niebędącym Partnerami Biznesowymi - liczy się po prostu nowa umowa.

 � Polecasz umowy Best MOVE, Best MOVE free i netFM free oraz netFM  
z modemem i routerem na dowolne okresy.

 � Możesz również polecać promocyjne taryfy biorące udział w programie.

 � Zapłacisz tylko 1 grosz niezależnie od aktualnej taryfy.

 � Możesz rabatować abonament przez cały okres umowy.

 � Punkty w planie marketingowym naliczane są od kwoty przed rabatem.

za 1 polecenie za 2 polecenia

gdy masz abonament 

do 40 zł

gdy masz abonament 

40-70 zł

za 4 polecenia za 5 poleceń

gdy masz abonament 

70-100 zł

gdy masz abonament 

od 100zł

paMiętaJ!

Możesz polecać taryfy zarówno nowym Klientom FM MOBiLE jak i abonentom posiadającym  
już inne taryfy oraz osobom które nie są partnerami Biznesowymi.

Jednak aby otrzymać rabat musisz posiadać aktywny abonament, a osoba dokonująca zamówienia 
przez twój link musi podpisać nową umowę oraz musi ona opłacić pierwszy rachunek w terminie  

oraz w całości. Następnie dopiszemy rabat do twojej faktury przy następnym okresie rozliczeniowym. 
Dzięki temu zapłacisz tylko 1 grosz za swój abonament. 

W promocji nie biorą udziału umowy netFM z laptopem i tabletem.

www.abonamentza1grosz.pl
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