Najtańsze sieci komórkowe –
marzec 2018
Najtańsze sieci komórkowe – marzec
2018
W końcu nadszedł marzec który przywitał nas jakże miłymi,
kilkunastostopniowymi mrozami. Ale nic to! W końcu już za
tydzień dzień kobiet! Jeżeli jeszcze nie kupiłeś swojej lubej
prezentu, to radzę się pośpieszyć. Za to my wraz z początkiem
tego miesiąca postanowiliśmy przygotować dla Was ranking,
przedstawiający najtańsze sieci komórkowe w Polsce. W tym
porównaniu zbierzemy wszystkie najpopularniejsze typy ofert –
najtańsze sieci komórkowe, najtańsze abonamenty bez telefonu,
najtańsze abonamenty z telefonem, najlepszy abonament z
telefonem, jak i bez telefonu, abonament duet oraz oferty na

kartę – i wybierzemy dla Was trzy naszym zdaniem najlepsze i
najtańsze sieci komórkowe. Kategoria – najtańsze sieci
komórkowe i oferty zawarte w poniższych rankingach aktualne są
na dzień 01.03.2018.

Najtańsze sieci komórkowe – marzec
2018: Najtańszy abonament bez
telefonu
Miejsce Operator

Taryfa

Opłata

Pakiet
Danych

Uwagi
połączenia na numery stacjonarne 0,29 zł; MMSy
0,29 zł
W ramach promocji abonent otrzymuje kartę
OpenCard w formie elektronicznej wraz z kodem
aktywacyjnym – uprawnia ona do uzyskiwania
rabatów w restauracjach w całej Polsce oraz
otrzymywania innych przywilejów zgodnie z
regulaminem programu partnerskiego OpenCard.
Program Ambasador – Program ambasador polega

1.

FreedomPL

16,70
zł

na tym, że każdy może zarobić na poleceniu tej
sieci swoim znajomym (lub obcym – liczy się
3 GB

to, aby osoba, której poleciliśmy tą sieć
komórkową zdecydowała się przejść do Premium
Mobile telefony). Co trzeba zrobić, aby wziąć
udział w programie ambasador? Przede wszystkim
należy zarejestrować się na stronie Premium
Mobile. Po tym należy zachęcić naszych
przyjaciół do zapoznania się z ofertą tego
operatora.
Kwota abonamentu uwzględnia rabat za efakturę, zgody marketingowe oraz rabat
podstawowy na abonament.
Jednorazowa opłata aktywacyjna – 29 zł
połączenia na numery stacjonarne 0,29 zł; MMSy
0,25 zł
W trakcie trwania abonamentu możesz go
zawiesić wyłączając płatne pakiety
cykliczne. Jeśli chcesz, to możesz w każdym

2.

Plan 1

19,00
zł

3 GB

momencie zmienić swój abonament tak jak
potrzebujesz. Jak? Logując się do serwisu
samoobsługowego lub wysyłając SMS-a.
Propozycje uwzględniają ulgę za e-fakturę
i zgody marketingowe.
Stażowe w Virgin Mobile:
• 4 miesiąc: 3 GB + 1 GB (bonus) = 4 GB
• 7 miesiąc: 3 GB + 2 GB (bonus) = 5 GB

Więcej

Miejsce Operator

Taryfa

Opłata

Pakiet
Danych

Uwagi

Więcej

• Pakiet Social free – korzystanie z
Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsApp w
kraju bezpłatne.
• Pakiet Video free – przez 3 miesiące
korzystanie z YouTube w kraju bezpłatne. Potem
możliwość zakupu „Pakietu Video” 2,5 GB na
korzystanie z YouTube w kraju za 4,99 zł/mies.
Usługa „Wakacje od Abonamentu” – w Plush ABO
możesz sobie zrobić przerwę od płacenia
abonamentu, kiedy chcesz i na jak długo
chcesz. W ramach promocji możesz zawiesić
posiadany plan cenowy oraz usługi/pakiety
dodatkowe i nie płacić abonamentu. Wystarczy,
że wyślesz SMS-a o treści: WAKACJE pod numer:
80666.
Pakiet „Plush Internet Extra 5 GB” (pakiet
przywracający prędkość transmisji danych po
wyczerpaniu podstawowego pakietu
Internetowego) – 5 zł/do końca okresu
3.

Plush Abo

25,00
zł

15 GB

rozliczeniowego, w którym został aktywowany
„Duet w Plush ABO”. W ramach
promocji otrzymasz rabat na abonament w
wysokości po 4,99 zł w ramach nowej umowy i w
ramach wszystkich kolejnych umów pod warunkiem
spełniania wszystkich warunków promocji w
momencie weryfikacji spełnienia warunków
uprawniających do otrzymania rabatu. Oznacza
to, że za 2 abonamenty zapłacisz 40 zł i w
każdej chwili możesz wziąć kolejny numer.
Jeśli kupisz dwa lub więcej numerów
otrzymujesz zniżkę na wszystkie numery.
Usługa „Stażowe” – polega na zwiększeniu
wielkości pakietu Internetowego dostępnego w
ramach abonamentu w zależności od długości
Twojego stażu w sieci Polkomtel do podanych
poniżej wielkości:
-> staż powyżej 3 miesięcy: +2 GB,
-> staż powyżej 6 miesięcy: +4 GB,
-> staż powyżej 12 miesięcy: +6 GB,
-> staż powyżej 24 miesięcy: +10 GB.

Najtańsze sieci komórkowe. Nasze Top 3 dla najtańszego
abonamentu bez telefonu to telefon Premium Mobile abonament,
Virgin Mobile oraz Plush. Premium Mobile lte ma to do siebie,
że często potrafi przebić konkurencję pod względem ceny. I tak
jest w tym przypadku. Jeśli chodzi o dzwonienie, SMSy czy
internet, zarówno Virgin jak i abonament Premium Mobile
oferują to samo, jednak Premium Mobile abonamenty ma o te
kilka złotych tańsze. Plush z drugiej strony jest zauważalnie
droższy, jednak daje on nam aż 15 GB internetu, a do tego
darmowe korzystanie z social media i trzy miesiące korzystania

z YouTube bez zużywania tego i tak dużego pakietu danych. Te
najtańsze sieci komórkowe to doskonały wybór dla chcacych
trochę oszczędzić miesięcznie.

Najtańsze sieci komórkowe – marzec 2018:
Najtańszy abonament z telefonem
Miejsce Operator

1.

2.

Taryfa

Opłata

Pakiet
Danych

Plush ABO
15 GB

25,00
zł

15 GB

Standardowy

39,99
zł

5 GB

Więcej

Uwagi

Abonament za 0 zł przez 3
miesiące dla przenoszących
numer do Orange
Nielimitowane rozmowy na
wszystkie numery komórkowe
i stacjonarne w UE;
Nielimitowane SMS-y/MMS-y
do wszystkich w UE;
Internet 5 GB (w tym 2,58
GB w UE)
Jednorazowa opłata
aktywacyjna – 49,99 zł
Kwota abonamentu 39,99
zł miesięcznie obejmuje
rabat za e-fakturę i zgody
marketingowe
Usługa „Halogranie” – 0
zł – pierwszy miesiąc,
później – 2 zł/miesiąc
Spotify Premium – 0 zł –
pierwsze 3 miesiące,
później – 19,99 zł/miesiąc
Nawigacja Orange – 0 zł –
pierwsze 2 miesiące,
później – 12,99 zł/miesiąc
Usługa „Gdzie jest
dziecko?” – 0 zł – pierwsze
4 miesiące, później – 6,15
zł/miesiąc

Miejsce Operator

Taryfa

Opłata

Pakiet
Danych

Więcej

Uwagi

sługi i pakiety, które
możesz potem wyłączyć:
0 zł przez 30 dni (2.02 zł
od 2 mies.)

Czasoumilacz

0 zł przez 1 miesiąc (2.99
Ochrona
Internetu ?

zł od 2 mies.)

0 zł przez 1 miesiąc (4.99
Serwis
wyświetlacza

zł od 2 mies.)

3.

Plus
Abonament

30 zł

2 GB

Usługa „HBO GO” (hity
filmowe i kultowe seriale)
– 0 zł – pierwszy miesiąc,
później – 20 zł/miesiąc
Plus Internet Extra 300 MB
– 7 zł/do końca okresu
rozliczeniowego, w którym
został aktywowany
Plus Internet Extra 500 MB
– 9 zł/do końca okresu
rozliczeniowego, w którym
został aktywowany
Plus Internet Extra 1 GB
– 14,99 zł/do końca okresu
rozliczeniowego, w którym
został aktywowany
Plus Internet Extra 3 GB
– 24,99 zł/do końca okresu
rozliczeniowego, w którym
został aktywowany
Jednorazowa opłata
aktywacyjna – 0 zł
Kwota
abonamentu 30 zł uwzględnia
rabat za e-fakturę

Najtańsze sieci komórkowe. Tutaj wybraliśmy oferty Plush,
Orange i Plus. Plush posiada dużą przewagę nad konkurencją
dzięki połączeniu niskiej ceny podstawowego abonamentu oraz
wyjątkowo dużego pakietu danych. Jest to też sieć o
najmniejszym asortymencie urządzeń, więc jeżeli interesuje nas
konkretny telefon, możliwe, że tutaj go nie znajdziemy. Orange
w przypadku najtańszych abonamentów z telefonami jest wyjściem
pośrednim. Za 40 zł plus rata za telefon dostajemy

satysfakcjonujący pakiet internetu i ciekawe telefony do
wyboru. Plus o trzecie miejsce konkurował z FM Mobile, jednak
zielony operator w ostatnim czasie obniżył cenę najtańszego
abonamentu w ofercie, dzięki czemu taryfa ta stała się już
ciekawsza. Jednak zaledwie 2 GB internetu może w dzisiejszych
czasach być już niewystarczające. Ale z drugiej strony, tutaj
mówimy o najtańszych, nie najlepszych abonamentach. Najtańsze
sieci komórkowe – w podkategorii najtańszy abonament z
telefonem to dobry wybór, jednakże zachęcamy czytelników, aby
zawsze porównywali ofertę ile tak naprawdę kosztuje telefon w
abonamencie. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić.

Najtańsze sieci komórkowe – marzec 2018:
Najlepszy abonament bez telefonu
Miejsce Operator

Taryfa

Opłata

Umowa

Pakiet
Danych

Uwagi
W ramach promocji abonent otrzymuje kartę
OpenCard w formie elektronicznej wraz z kodem
aktywacyjnym – uprawnia ona do uzyskiwania
rabatów w restauracjach w całej Polsce oraz
otrzymywania innych przywilejów zgodnie z
regulaminem programu partnerskiego OpenCard.
Program Ambasador – Program ambasador polega
na tym, że każdy może zarobić na poleceniu tej
sieci swoim znajomym (lub obcym – liczy się

1.

Freedom3

29,70
zł

automatycznie
odnawiana co 30 GB
30 dni

to, aby osoba, której poleciliśmy tą sieć
komórkową zdecydowała się przejść do Premium
Mobile telefony). Co trzeba zrobić, aby wziąć
udział w programie ambasador? Przede wszystkim
należy zarejestrować się na stronie Premium
Mobile. Po tym należy zachęcić naszych
przyjaciół do zapoznania się z ofertą tego
operatora.
Kwota abonamentu uwzględnia rabat za efakturę, zgody marketingowe oraz rabat
podstawowy na abonament.
Jednorazowa opłata aktywacyjna – 29 zł

Więcej

Miejsce Operator

Taryfa

Opłata

Umowa

Pakiet

Uwagi

Danych

Więcej

w planie taryfowym nju podstawowy z usługą
„wszystko – nie więcej niż 29zł” w miesiącu
nie zapłacisz więcej niż 29 zł za:
• nielimitowane rozmowy z numerami komórkowymi
i stacjonarnymi,
• SMSy i MMSy,
• 10 GB (z czego 1,87 GB do wykorzystania w
roamingu w Unii Europejskiej)
Usługa dotyczy standardowych połączeń w kraju
i w roamingu w Unii Europejskiej.
Z usługą „im dłużej, tym lepiej” liczba GB w
Twojej ofercie wzrasta, im dłużej jesteś w nju
z rachunkiem.
liczba GB do wykorzystania
oferta /
usługa

najwięcej
– nie
więcej

staż do

staż

staż

staż

powyżej powyżej powyżej
6
6
12
24
miesięcy
miesięcy miesięcy miesięcy

20 GB

40 GB

50 GB

60 GB

10 GB

20 GB

25 GB

30 GB

1 GB

2 GB

2,5 GB

3 GB

20 GB

40 GB

50 GB

60 GB

niż 39 zł

2.

Nie więcej

39,00

niż 39 zł

zł

wszystko
– nie
więcej

automatycznie
odnawiana co 20 GB
30 dni

niż 29 zł
rozmowy –
nie
więcej
niż 19 zł
nju
internet
dodatkowy1
1

usługę „im dłużej, tym lepiej” można włączyć z
numeru głównego.
Usługa „im dłużej, tym lepiej” nie zwiększa
liczby GB w roamingu w Unii Europejskiej.
Z usługą „im dłużej, tym lepiej” już po
trzecim miesiącu w nju z rachunkiem przestaje
Cię obowiązywać minimalna kwota rachunku 9 zł.
To oznacza, że jak w danym miesiącu nie
będziesz korzystać z telefonu, to nic nie
zapłacisz.
Jeżeli nie będziesz korzystać z telefonu przez
6 kolejnych miesięcy, Twój numer zostanie
przeniesiony do oferty nju na kartę. Nie
dotyczy to planu nju podstawowy z dołączonymi
do niego planami dodatkowymi.

3.

Stan
50,00
Nielimitowany
zł

24 miesiące

Bez
limitu
GB

Po przekreoczeniu 10 GB, prędkość internetu
ograniczona do 1 MB/s

Najtańsze sieci komórkowe. W lutym Premium Mobile
lte zwiększył ilość dostępnego internetu w swoich ofertach
abonamentowych. Stąd też za niecałe 30 zł mamy co miesiąc aż
30 GB. Jeżeli to dla nas za mało, to warto zainteresować się
Nju Mobile – w ramach najlepszej taryfy tej sieci wirtualnej
dostaniemy 20 GB na start, ale już po 6 miesiącach zwiększy
się to do 40 GB, a po dwóch latach będziemy mieli 60 GB

internetu za 39 złotych miesięcznie. Podium w tym miesiącu
zamyka Play – głównie ze względu na dodatkowe usługi w postaci
Tidala oraz ShowMax. W najlepszych ofertach liczą się w końcu
nie tylko duże pakiety danych, ale też to coś „ekstra”. W tym
zestawieniu najtańsze sieci komórkowe podkategoria najlepszy
abonament bez telefonu każdy znajdzie coś dla siebie.

Najtańsze sieci komórkowe – marzec 2018: Najlepszy
abonament z telefonem do 100 zł
Miejsce Operator

Taryfa0

Opłata

Umowa

Pakiet

Uwagi

Danych

Więcej

Po przekroczeniu 10 GB, nałożony zostaje limit
szybkości danych
Internet 600 MB (kolejne odnowienie 700 MB) – 5
zł/30 dni (pakiet cykliczny)
Internet 2 GB (kolejne odnowienie 3 GB) – 9 zł/30
dni (pakiet cykliczny)
Internet 6 GB (kolejne odnowienie 7 GB) – 20 zł/30
dni (pakiet cykliczny)

1.

Solo Stan

60,00

24

Nielimitowany

zł

miesiace

Bez
limitu
GB

Internet 600 MB – 5 zł/30 dni (pakiet jednorazowy)
Internet 2 GB – 9 zł/30 dni (pakiet jednorazowy)
Internet 6 GB – 20 zł/30 dni (pakiet jednorazowy)
Paczka 500 MB Internetu w roamingu UE – 15 zł/14
dni (pakiet jednorazowy)
Ważność konta:
Wartość
doładowania

Ważność
połączeń

Ważność połączeń

wychodzących

przychodzących

5 – 99 zł

50 dni

110 dni

100+ zł

150 dni

210 dni

Po przekroczeniu 10 GB zostaje nałożony limit
szybkości danych
Nielimitowane rozmowy na wszystkie numery
komórkowe i stacjonarne w kraju i w roamingu UE,
nielimitowane SMS-y do wszystkich w kraju i w
roamingu UE oraz 10 GB Internetu (w tym 1,26 GB w
roamingu UE), konto ważne rok – 25 zł/30 dni
(pakiet cykliczny)
Jeżeli korzystasz z pakietu „Nielimitowane
rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł” masz konto ważne
rok. Aktywacja oferty oraz każdorazowe jej
odnowienie skutkuje ustawieniem nowej daty
T-Mobile Bez 100,00
2.

limitu 100

zł

24

Bez

miesiące limitu

ważności konta, która będzie wynosić 365 dni. Po
dezaktywacji oferty nastąpi skrócenie ważności
konta do 30 dni kalendarzowych.
Ważność konta (gdy nie korzystasz z oferty
„Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł”):
Ważność konta
Kwota

(na wykonywanie

doładowania

i odbieranie
połączeń)

Możliwość
odbierania
połączeń

5 – 9 zł

5 dni

dodatkowo 31 dni

10 – 24 zł

10 dni

dodatkowo 31 dni

25 – 49 zł

31 dni

dodatkowo 31 dni

50 – 500 zł

100 dni

dodatkowo 31 dni

Miejsce Operator

Taryfa0

Opłata

Umowa

Pakiet

Uwagi

Danych

Więcej

Po przekroczeniu 12 GB nałożony zostaje limit
szybkości transferu danych
Nielimitowane rozmowy na wszystkie numery
komórkowe i stacjonarne, nielimitowane SMS-y i
MMS-y do wszystkich oraz 15 GB Internetu – 25
zł/30 dni
Internet w roamingu 100 MB Euroatlantycki S – 9
zł/7 dni
Internet w roamingu 400 MB Euroatlantycki M – 19
zł/14 dni
Internet w roamingu 1 GB Euroatlantycki L – 39
zł/30 dni
Okres ważności konta:

3.

Plus

50,00

Abonament

zł

24

Bez

miesiące limitu

Kwota

Okres ważności

Okres ważności

zasilenia usług wychodzących usług przychodzących
5 – 9 zł
10 –
19 zł
20 –
29 zł
30 –
49 zł
50 –
99 zł
100 – 149
zł
150 zł

5 dni

45 dni

10 dni

50 dni

20 dni

60 dni

30 dni

70 dni

90 dni

130 dni

180 dni

220 dni

180 dni

220 dni

Najtańsze sieci komórkowe. Wybierając najlepszy abonament z
telefonem kierowaliśmy się nie tylko najlepszymi warunkami
taryf, ale też tym, jakie telefony w danych cenach możemy
uzyskać. Postanowiliśmy, że łączna cena abonamentu i raty za
telefon nie przekroczy 100 zł. Najciekawszą ofertę telefonów
tym zakresie ma obecnie Play. Stąd też znajdzie się on na
pierwszym miejscu. Na drugie miejsce wędruje T-Mobile – w tym
przypadku ciekawie wyglądają opcje,w których za 9 zł dostajemy
dwa telefony (przykładowo Redmi Note 4 32 GB) Na trzecim
miejscu umieszczamy w tym miesiącu Plusa. Zestawienie
najtańsze sieci komórkowe podkategoria najlepszy abonament do
100 zł to doskonały wybór dla tych, którzy cenia sobie przede
wszystkim dobre urzadzenie. Dlatego polecamy wszystkim, aby
najpierw przegladnać i porównać najlepsze zestawienie
telefonów komórkowych.

Najtańsze sieci komórkowe – marzec – 2018:
Abonament dla dwojga

Miejsce Operator

Taryfa

Opłata

Umowa

Pakiet
Danych

Uwagi

Więcej

po 6 mies. limit internetu zwiększy się do 20 GB
w planie taryfowym nju podstawowy z usługą „wszystko – nie więcej
niż 29zł” w miesiącu nie zapłacisz więcej niż 29 zł za:
• nielimitowane rozmowy z numerami komórkowymi i stacjonarnymi,
• SMSy i MMSy,
• 10 GB (z czego 1,87 GB do wykorzystania w roamingu w Unii
Europejskiej)
Usługa dotyczy standardowych połączeń w kraju i w roamingu w Unii
Europejskiej.
Z usługą „im dłużej, tym lepiej” liczba GB w Twojej ofercie
wzrasta, im dłużej jesteś w nju z rachunkiem.
liczba GB do wykorzystania
oferta / usługa

najwięcej – nie
więcej niż 39 zł
wszystko – nie
więcej niż 29 zł
rozmowy – nie
więcej niż 19 zł
nju internet
dodatkowy1

staż do
6 miesięcy

staż
staż
powyżej
powyżej
6 miesięcy 12 miesięcy

staż
powyżej
24
miesięcy

20 GB

40 GB

50 GB

60 GB

10 GB

20 GB

25 GB

30 GB

1 GB

2 GB

2,5 GB

3 GB

20 GB

40 GB

50 GB

60 GB

1

1.

Nju
Dodatkowy

38,00
zł

24 miesiace

10 GB
(dzielony
między
obydwa
numery)

usługę „im dłużej, tym lepiej” można włączyć z numeru głównego.
Usługa „im dłużej, tym lepiej” nie zwiększa liczby GB w roamingu w
Unii Europejskiej.
Z usługą „im dłużej, tym lepiej” już po trzecim miesiącu w nju z
rachunkiem przestaje Cię obowiązywać minimalna kwota rachunku 9 zł.
To oznacza, że jak w danym miesiącu nie będziesz korzystać z
telefonu, to nic nie zapłacisz.
Jeżeli nie będziesz korzystać z telefonu przez 6 kolejnych
miesięcy, Twój numer zostanie przeniesiony do oferty nju na kartę.
Nie dotyczy to planu nju podstawowy z dołączonymi do niego planami
dodatkowymi.
w planie taryfowym nju podstawowy z usługą „wszystko – nie więcej
niż 29zł” w miesiącu nie zapłacisz więcej niż 29 zł za:
• nielimitowane rozmowy z numerami komórkowymi i stacjonarnymi,
• SMSy i MMSy,
• 10 GB (z czego 1,87 GB do wykorzystania w roamingu w Unii
Europejskiej)
Usługa dotyczy standardowych połączeń w kraju i w roamingu w Unii
Europejskiej.
Z usługą „im dłużej, tym lepiej” liczba GB w Twojej ofercie
wzrasta, im dłużej jesteś w nju z rachunkiem.
liczba GB do wykorzystania
oferta / usługa

staż do
6 miesięcy

staż
staż
powyżej
powyżej
6 miesięcy 12 miesięcy

staż
powyżej
24
miesięcy

najwięcej – nie
więcej niż 39 zł

20 GB

40 GB

50 GB

60 GB

wszystko – nie
więcej niż 29 zł

10 GB

20 GB

25 GB

30 GB

1 GB

2 GB

2,5 GB

3 GB

20 GB

40 GB

50 GB

60 GB

rozmowy – nie
więcej niż 19 zł
nju internet
1

dodatkowy
1

usługę „im dłużej, tym lepiej” można włączyć z numeru głównego.
Usługa „im dłużej, tym lepiej” nie zwiększa liczby GB w roamingu w
Unii Europejskiej.
Z usługą „im dłużej, tym lepiej” już po trzecim miesiącu w nju z
rachunkiem przestaje Cię obowiązywać minimalna kwota rachunku 9 zł.
To oznacza, że jak w danym miesiącu nie będziesz korzystać z
telefonu, to nic nie zapłacisz.
Jeżeli nie będziesz korzystać z telefonu przez 6 kolejnych
miesięcy, Twój numer zostanie przeniesiony do oferty nju na kartę.
Nie dotyczy to planu nju podstawowy z dołączonymi do niego planami
dodatkowymi.

Miejsce Operator

Taryfa

Opłata

Umowa

Pakiet
Danych

Uwagi

Więcej

Numery stacjonarne 0,29 zł/min

2.

Freedom
dla Dwojga

34,80
zł

30 dni,
automatycznie
odnawiana

5 GB (na
każdy
numer)

W ramach promocji abonent otrzymuje kartę OpenCard w formie
elektronicznej wraz z kodem aktywacyjnym – uprawnia ona do
uzyskiwania rabatów w restauracjach w całej Polsce oraz
otrzymywania innych przywilejów zgodnie z regulaminem programu
partnerskiego OpenCard.
Program Ambasador – Program ambasador polega na tym, że każdy może
zarobić na poleceniu tej sieci swoim znajomym (lub obcym – liczy
się to, aby osoba, której poleciliśmy tą sieć komórkową zdecydowała
się przejść do Premium Mobile telefony). Co trzeba zrobić, aby
wziąć udział w programie ambasador? Przede wszystkim należy
zarejestrować się na stronie Premium Mobile. Po tym należy zachęcić
naszych przyjaciół do zapoznania się z ofertą tego operatora.
Kwota abonamentu uwzględnia rabat za e-fakturę, zgody marketingowe
oraz rabat podstawowy na abonament.
Jednorazowa opłata aktywacyjna – 29 zł
Numery stacjonarne 0,17 zł/min
Kwota abonamentu 19,99 zł/miesiąc uwzględnia bonus krajowy (jest to
rabat na abonament w wysokości 20 zł – oznacza to, że jeżeli nie
otrzymasz bonusu krajowego za niniejszą ofertę zapłacisz 39,99
zł/miesiąc).
Bonus krajowy jest przyznawany na każdy okres rozliczeniowy, gdy
korzystasz z usługi w kraju oraz gdy w roamingu w roamingu UE:

3.

Lajt Duet

35,99

30 dni,
automatycznie

M

zł

odnawiana

Najtańsze

sieci

4 GB (na
każdy
numer)

– wykorzystujesz do 50 minut na połączenia wychodzące (minuty są
wymienne na 50 SMS-ów),
– nie korzystasz z limitu GB w ramach danych z pakietu krajowego,
– nie wysyłasz MMS-ów,
– korzystasz z pakietu Internetu w roamingu w roamingu UE w jednej
z 3 opcji: 100 MB, 500 MB lub 1 GB.
Jednorazowa opłata aktywacyjna:
-> 19 zł – gdy wybierzesz umowę bezterminową lub na 24 miesiące;
-> 29 zł – gdy wybierzesz umowę na 12 miesięcy.
Kwota abonamentu 19,99 zł miesięcznie uwzględnia rabat za efakturę oraz bonus krajowy (jest to rabat na abonament w wysokości
20 zł – oznacza to, że jeżeli nie otrzymasz bonusu krajowego za
niniejszą ofertę zapłacisz 39,99 zł/miesiąc)

komórkowe.

Niecały

miesiąc

temu

były

walentynki – świetny moment na zdecydowanie się na abonament
dla dwojga. Jednak jeżeli teraz nie zdecydowaliście się na coś
takiego wtedy i zaczęliście się oglądać za taką ofertą, to na
chwilę obecną najciekawiej wygląda Nju Mobile. Za 19 zł za
numer dostajemy 10 GB, ale co najważniejsze, dzięki stażowemu
bardzo szybko zyskamy o wiele więcej, niż w podobnych taryfach
ma konkurencja. Premium Mobile freedom ma zapewne najtańsze
abonamenty dla dwojga, stąd też postanowiliśmy umieścić ich na
drugim miejscu. Trzeci Lajt Mobile jest minimalnie droższy i
jednocześnie oferuje trochę mniej internetu niż Premium Mobile
telefon. Zestawienie najtańsze sieci komórkowe abonamenty dla
Dwojga to doskonały wybór dla par, najlepiej tych z dużym
stażem, o ile abonament jest na 24 miesiące

Najtańsze sieci komórkowe – marzec 2018: oferty na
kartę

Miejsce

Operator

Pakiet

Do
1.

Lycamobile

Wszystkich
M

Cena

Termin
usług

12,50

30/90

zł

dni

Pakiet
Danych

Uwagi
Promocja 50% taniej dostępna tylko dla nowych klientów
Jeżeli jeszcze nie jesteś klientem Lycamobile i zamówisz nową kartę SIM
online wraz z jednym z wybranych pakietów to zdobędziesz 50% zniżki na
zakup wybranych pakietów. Zniżka obowiązuje na zakup pakietów: Do
Wszystkich M, L i XL oraz Wszystko w jednym L, XL, XXL i XXXL. Rabat
naliczany jest tylko dla pierwszego zakupionego pakietu.
Wybrany przez Ciebie pakiet jest ważny przez 30 dni od momentu jego

20 GB

aktywowania; po upływie ważności pakietu, Twoja karta będzie działać na
warunkach ogólnych:
-> Nielimitowane rozmowy do Lycamobile Polska
-> Rozmowy na stacjonarne – 0,19 zł/min
-> Rozmowy do wszystkich sieci komórkowych (oprócz Lycamobile) – 0,29
zł/min
-> SMS-y do wszystkich – 0,19 zł/SMS
-> Transmisja danych – 0,21 zł/1 MB

Więcej

Miejsce

Operator

Pakiet

Cena

Termin
usług

Pakiet
Danych

Uwagi

Więcej

Ilość GB zależy od stażu Abonenta: poniżej 1 roku -10 GB. 1-3 lata
GB, powyżej 3 lat 20 GB
100 minut do wszystkich sieci komórkowych w kraju i w roamingu UE
zł/7 dni (pakiet cykliczny)
100 SMS-ów do wszystkich sieci komórkowych w kraju i w roamingu UE
zł/7 dni (pakiet cykliczny)
Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych w kraju i

2.

Rozmowy i
SMSy bez
limitu + GB

25,00
zł

31/365
dni

15+15
GB

– 17
– 3
– 3
w

roamingu UE – 7 zł/7 dni (pakiet jednorazowy)
Nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci komórkowych w kraju i w
roamingu UE – 25 zł/31 dni (pakiet jednorazowy lub cykliczny)
Elastyczne rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich sieci w kraju i w
roamingu UE (pakiet jednorazowy; usługa obejmuje połączenia do
wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych) – usługa jest dostępna w
następujących wariantach:
-> 3 zł/3 dni
-> 5 zł/5 dni
-> 7 zł/7 dni
-> 10 zł/10 dni
-> 30 zł/30 dni
-> 50 zł/50 dni
-> 100 zł/100 dni
Nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci komórkowych w kraju i
w roamingu UE + 10 GB Internetu (w tym 0,78 GB w roamingu UE) – 12 zł/7
dni (pakiet jednorazowy)
Nielimitowane SMS-y do wszystkich w kraju i w roamingu UE – 10 zł/30
dni (pakiet jednorazowy lub cykliczny)
Nielimitowane SMS-y do wszystkich w kraju i w roamingu UE + 2 GB
Internetu (w tym 0,97 GB w roamingu UE) – 15 zł/30 dni (pakiet
jednorazowy lub cykliczny)
Nielimitowane SMS-y do wszystkich w kraju i w roamingu UE + 5 GB
Internetu (w tym 1,61 GB w roamingu UE) – 25 zł/30 dni (pakiet
jednorazowy lub cykliczny)
„Multipakiet 100” (100 minut do wszystkich sieci komórkowych, 100 SMSów do wszystkich oraz 100 MB Internetu w kraju i w roamingu UE) – 6
zł/7 dni (pakiet jednorazowy)
„Multipakiet 200” (200 minut do wszystkich sieci komórkowych, 200 SMSów do wszystkich oraz 200 MB Internetu w kraju i w roamingu UE) – 16
zł/31 dni (pakiet jednorazowy lub cykliczny)
Elastyczny pakiet Internetowy w kraju i w roamingu UE (pakiet
jednorazowy; po wykorzystaniu środków z pakietu prędkość transferu
danych zostanie ograniczona) – usługa jest dostępna w następujących
wariantach:
-> Internet 3 GB (w tym 0,2 GB w roamingu UE) – 3 zł/3 dni
-> Internet 5 GB (w tym 0,33 GB w roamingu UE) – 5 zł/5 dni
-> Internet 7 GB (w tym 0,46 GB w roamingu UE) – 7 zł/7 dni
-> Internet 10 GB (w tym 0,65 GB w roamingu UE) – 10 zł/10 dni
-> Internet 30 GB (w tym 1,94 GB w roamingu UE) – 30 zł/30 dni
-> Internet 50 GB (w tym 3,22 GB w roamingu UE) – 50 zł/50 dni
-> Internet 100 GB (w tym 6,44 GB w roamingu UE) – 100 zł/100 dni
Internet 200 MB (w tym 0,13 GB w roamingu UE) – 2 zł/1 dzień (pakiet
jednorazowy)
Internet 500 MB (w tym 0,33 GB w roamingu UE) – 5 zł/30 dni (pakiet
jednorazowy lub cykliczny)
Internet 2 GB (w tym 0,78 GB w roamingu UE) – 12 zł/30 dni (pakiet
jednorazowy lub cykliczny)
Usługa „Masz za staż” (10, 20 lub 30% wartości doładowania za to, że
jesteś w Orange) – 0 zł/na zawsze (wymaga aktywacji)
Usługa „Konto ważne rok w Orange na kartę” – 0 zł za każdą aktywację
dla osób korzystających z Orange na kartę powyżej 93 dni, pozostali
użytkownicy każdorazowo płacą 3 zł; usługę można aktywować wielokrotnie
– za każdym razem wydłuży ważność konta o 365 dni

Tyle dostaniesz za doładowania:
Kwota
doładowania

Wartość środków na
koncie

Bonus internetowy
za doładowanie
online

Ważność
bonusu

5 zł

5 zł

2,5 GB

2 dni

10 zł

10 zł

5 GB

5 dni

25 zł/30 zł/35
zł

25 zł/30 zł/35 zł

15 GB

31 dni

40 zł

40 zł

20 GB

40 dni

50 zł

50 zł

25 GB

93 dni

100 zł

100 zł

50 GB

155 dni

200 zł

200 zł

100 GB

155 dni

Miejsce

Operator

Pakiet

Cena

Termin
usług

Pakiet
Danych

Uwagi

Więcej

Pakiet Studencki – Nielimitowane rozmowy na wszystkie numery komórkowe
i stacjonarne, nielimitowane SMS-y/MMS-y do wszystkich oraz 10 GB
Internetu – 19,99 zł/30 dni (pakiet cykliczny)
Ważność konta:
3.

Pakiet
Studencki

19,99
zł

365/365
dni

10 GB

Kwota doładowania

Okres ważności połączeń
wychodzących

Okres ważności połączeń
przychodzących

1 – 9 zł

180 dni

365 dni

10 – 500 zł

365 dni

365 dni

Najtańsze sieci komórkowe. Tak długo, jak będzie obowiązywać
promocja w Lycamobile, będą oni mieli najciekawszą ofertę na
kartę. Za zaledwie 12.50 darmowe rozmowy/SMS-y oraz mnóstwo
internetu. Jeżeli jest jakiś minus tej opcji, to fakt, że po
trzech miesiącach od ostatniego doładowania wygasają nam
połączenia przychodzące. Tego ograniczenia nie ma już w drugim
Orange, gdzie połączenia przychodzące ważne są cały rok, a do
tego obecnie w Orange na kartę dostaniemy aż 30 GB pakietu
danych. Na trzecim miejscu postanowiliśmy umieścić Lajt Mobile
– ta taryfa wyróżnia się przede wszystkim całoroczną ważnością
połączeń zarówno wychodzących, jak i przychodzących. A i cena
też jest atrakcyjna. Zestawienie najtańsze sieci komórkowe
podkategoria oferty na kartę zawsze bedzie cieszyć sie dużym
powodzenie, jednakże widać tendencje że coraz bardziej
użytkownicy wybieraja, krótkie umowy, w których to decyduje
cena.

Podsumowanie – najtańsze sieci komórkowe:
W przeciągu ostatnich tygodni doszło do kilku dość znaczących
zmian w ofertach polskich sieci komórkowych, co staraliśmy się
uwzględnić w naszym podsumowaniu różnych typów ofert. Mamy
tutaj 6 różnych typów ofert i każdy powinien znaleźć tutaj coś
dla siebie. Jeżeli tak jednak nie jest, daj nam znać! Może
masz pomysł na ranking uwzględniający inne kryteria? Z chęcią
podejmiemy się przygotowania porównania, które pomoże Wam (ale
też i nam) w odnalezieniu najlepszej dla siebie oferty. W
końcu każdy ma inne potrzeby. Zestawienie najtańsze sieci
komórkowe ma jedynie pokazać, że warto dostosować do siebie
idealnego operatora. I w taki sposób zachęcamy do wyboru.

Przypominamy, że powyższy artykuł, jest wersją skróconą
naszych porównań i rankingów. W celu zobaczenia pełnych
rankingów, zawierających wszystkich operatorów, sprawdź nasze
cyklicznie publikowane porównania ofert.

