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KAZALO

Za večjo preglednost smo najbolj priljubljene  
lastnosti naprav označili s posebnimi ikonami:

Spoštovani,

v tokratni številki poslovnega kataloga vam 
predstavljamo številne novosti, predvsem pa 
prihranke, ki jih dobite z združevanjem storitev 
Telekoma Slovenije�

Za vas smo prenovili poslovne pakete, pri katerih 
lahko s povezovanjem z mobilnimi paketi Telekoma 
Slovenije in skupnim računom dodatno prihranite� 
Prav tako smo pripravili nove mobilne pakete in 
dodatne storitve, kot sta Mobilna blagajna in Klicni 
center na mobilni številki�

Na prvih straneh smo pripravili podroben pregled 
vseh storitev, ki jih ponujamo, saj smo celovit 
ponudnik storitev IKT, za lažji izbor pa ponudbo 
podrobneje predstavljamo znotraj posameznih 
segmentov� Pri vsakem segmentu smo poudarili 
prihranek, ki ga dobite, če pri Telekomu Slovenije 
izberete predlagane storitve�

Segmenti, ki jih predstavljamo, so:

-  delo na terenu – ponudba, prilagojena delu izven 
pisarne,

-  delo v pisarni – ponudba za več zaposlenih v pisarni,

- delo doma – ponudba za domačo ali poslovno rabo,

-  delo v trgovini/lokalu – ponudba za manjše 
trgovine, butike, obrti ali domače delavnice�

Za lažji izbor storitev, primernih za vaše poslovanje, 
smo nadgradili tudi spletni izbirnik� Komunikacijske 
rešitve, ki vam ustrezajo, lahko izberete v samo 3 
korakih:

1�  Izberite osnovne telekomunikacijske storitve, ki 
jih potrebujete�

2�  Preglejte priporočeno ponudbo in jo po potrebi 
dopolnite�

3�  Pošljite povpraševanje in poklical vas bo naš 
svetovalec�

Dobrodošli!

Igor Jecl
direktor Sektorja za prodajo 
Telekom Slovenije
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CELOVITA 
PONUDBA 
TELEKOMA 
SLOVENIJE
Na enem mestu smo zbrali 
vse storitve, ki jih potrebujete 
pri svojem poslovanju.

Za lažji izbor smo jih razdelili 
v segmente, v nadaljevanju pa 
tudi podrobneje predstavili�

Več o dodatnih storitvah 
pa na www�telekom�si�
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Mobilna telefonija
Za brezskrbno komunikacijo priporočamo paket Brezskrbni�  
Izberete lahko tudi katerikoli drug mobilni paket�

Paketi1 Brezskrbni Poslovni 
Neomejeni C

Poslovni 
Neomejeni C za dva

Poslovni 
Neomejeni D

Minute v vsa  
slovenska omrežja

neomejeno neomejeno neomejeno neomejeno
Sporočila  
SMS/MMS v Sloveniji

Prenos podatkov v Sloveniji 
(tudi v LTE/4G)

po porabi oz.  
največ 5 €/mesec2 3 GB 3 GB neomejeno2

Mobilne storitve v državah 
območja EU (gostovanje)

po porabi
po porabi oz.  

največ 290 €/dan3

po porabi oz.  
največ 290 €/dan3 po porabi

Mesečna naročnina SIM 2 10 € 595 € 595 € brezplačno

Mesečna naročnina 1895 € 2995 € 3995 € 3995 €

Mesečna naročnina za naročnike 
poslovnih paketov in izbranih 
paketov storitev SiOL4

/ 2395 € 3395 € 3395 €

Za vaše zaposlene pa priporočamo izbiro paketa  
Poslovni Enostavni 100, ki vključuje neomejene minute  
znotraj podjetja, kar pomeni, da se med sabo v Sloveniji 
lahko kličejo brezplačno� Tako bodo dosegljivi na vsaki  
službeni poti�

Paketi1

Poslovni 
Enostavni 

100

Poslovni 
Enostavni 

300

Poslovni 
Enostavni 

2000

Minute znotraj podjetja neomejeno neomejeno neomejeno

Minute v vsa slovenska omrežja

100 enot 300 enot 2.000 enotSporočila SMS/MMS v Sloveniji

Prenos podatkov (MB) v 
Sloveniji (tudi LTE/4G)

TViN Shramba S 5 GB 5 GB 5 GB

Mesečna naročnina 1195 € 1595 € 2395 €

Ugodnost za naročnike 
poslovnih paketov in izbranih 
paketov storitev SiOL

dodatnih 
100 enot5

dodatnih 
300 enot5

1  Naročniško razmerje s paketi Poslovni Neomejeni C, Poslovni Neomejeni C za dva uporabnika, Poslovni Neomejeni D, Poslovni Enostavni 100, Poslovni Enostavni 300 in Poslovni Enostavni 2000 lahko sklenejo 
novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so poslovni uporabniki, s paketom Brezskrbni pa novi ali obstoječi  naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki, v akcijskem obdobju od 23� 3� do 
31� 5� 2015� Vključene količine storitev in mesečna naročnina navedenih paketov so razvidne iz tabele� Naročniki lahko vključene enote storitev porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja v skladu z običajno 
uporabo storitve, pošiljanje SMS-/MMS-ov in paketni prenos podatkov� 1 enota storitve je enaka 1 minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali 1 poslanemu SMS-/MMS-u ali 1 MB prenesenih podatkov� 
Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja� Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje� S sklenitvijo novega 
naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa s storitvami Mobitel v navedene pakete pa se zaračuna enkraten 
znesek v višini 20 EUR� Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, neomejena sporočila in neomejen prenos podatkov so namenjeni običajni uporabi storitve� Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala 
omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena� Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, 
preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje brez človekovega posredovanja ipd� V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju 
s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve� Več o dodatnih storitvah, vključenih v posameznih mobilnih paketih, je na voljo v prodajni ponudbi in ceniku, ki sta 
dosegljiva na www�telekom�si�

2  Pri paketih Brezskrbni in Poslovni Neomejeni D pri prenosu podatkov velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih 
komunikacijskih storitev� Prenos podatkov se naročnikom paketa Brezskrbni obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec� Po preseženi količini prenosa podatkov 
v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (v paketu Brezskrbni 10 GB in v paketu Poslovni neomejeni D 15 GB) se hitrost prenosa podatkov do konca posameznega obračunskega obdobja omeji na 64 kb/s v smeri 
k uporabniku in 64 kb/s iz smeri uporabnika� Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije�

3  Naročnikom paketa Poslovni Neomejeni C in Poslovni Neomejeni C za dva uporabnika se v času gostovanja v državah EU-območja obračuna dejanska uporaba storitev po veljavnem ceniku izbranega operaterja, 
vendar ne več kot 2,90 EUR na dan� Po dosegu omenjenega zneska je nadaljnja uporaba storitev brezplačna do 23�59 tekočega dne po slovenskem časovnem pasu in namenjena običajni rabi storitev� Nadaljnja 
uporaba prenosa podatkov vsebuje omejitev dnevne uporabe v višini 1 GB, torej do 23�59 tekočega dne po slovenskem časovnem pasu� V primeru, da naročniki dosežejo količino 1 GB, jih Telekom Slovenije 
obvesti o doseženi količini in jim zmanjša hitrost uporabe prenosa podatkov na 64 kb/s� Z naslednjim dnem se vzpostavi začetno stanje� Za obračun odhodnih klicev, ki so opravljeni iz omrežij držav EU-območja 
v države EU-območja in v Slovenijo, velja začetni 30-sekundni interval, ki mu sledi sekundni interval (30/1)� Za ostale odhodne klice velja 60-sekundni interval (60/60)� Klici na komercialne in premijske številke 
v tujini se zaračunavajo po ceni 6,10 EUR/minuto� Odhodni videoklici se zaračunavajo po enakih cenah kot odhodni govorni klici v tujini� Storitve, ki jih naročniki navedenega paketa opravijo v tujini izven območja 
EU, se zaračunajo po Ceniku gostovanja v tujini�

4  Znižane mesečne naročnine paketov Poslovni Neomejeni C, Poslovni Neomejeni C za dva uporabnika in Poslovni Neomejeni D so razvidne iz tabele in veljajo, če so naročniki teh paketov istočasno tudi novi ali 
obstoječi naročniki izbranih paketov storitev SiOL (TopTrio Penzion, TopTrio A, TopTrio B, TopTrio C, TopTrio D, TopSolo, TopDuo in/ali TopDuoTV) oz� poslovnih paketov (Poslovni paket mobitel in internet, Poslovni 
paket telefonija in internet, Poslovni paket internet, Poslovni komplet telefonija in internet, Napredni poslovni paket, Osnovni poslovni paket) in imajo naročen skupni račun� V primeru prekinitve izbranega 
paketa storitev SiOL oz� poslovnega paketa in/ali skupnega računa se naročnikom za paket zaračuna polna mesečna naročnina�

5  Ponudba paketov Poslovni Enostavni 100 in Poslovni Enostavni 300 s podvojenimi količinami je razvidna iz tabele in velja, če so naročniki teh paketov istočasno tudi novi ali obstoječi naročniki izbranih paketov 
storitev SiOL (TopTrio Penzion, TopTrio A, TopTrio B, TopTrio C, TopTrio D, TopSolo, TopDuo in/ali TopDuoTV) oz� fiksnih poslovnih paketov (Napredni poslovni paket, Osnovni poslovni paket) in imajo naročen skupni 
račun� V primeru prekinitve izbranega paketa storitev SiOL oz� poslovnega paketa in/ali skupnega računa naročniki dobijo enojne količine navedenega paketa�

DODATNE STORITVE
Za večjo organiziranost in mobilnost vam 
priporočamo spodnje storitve:

 ¬ Pametni vozni park  
1590 €/mesec   

 ¬ SIM 2   
595 €/mesec,  
0 €/mesec s paketom  
Poslovni Neomejeni D    

 ¬ E-faks    
960 €/mesec  

Več informacij o dodatnih storitvah 
najdete na straneh 14–19� 

Pri delu na terenu je ključnega pomena 
mobilna komunikacija� 

Glede na specifične potrebe dela izven pisarne smo 
pripravili pakete z mobilno telefonijo in dodatne storitve, 
ki vam bodo poenostavile delo ter prihranile pot in čas�

DELO 
NA TERENU

POVEŽITE STORITVE 
IN SI ZAGOTOVITE 
PODVOJENE 
KOLIČINE ENOT 5
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V pisarnah, kjer je več zaposlenih, tudi delo poteka 
drugače� Več je sodelovanja med zaposlenimi, več 
projektnega dela, v takšnem delovnem okolju pa 
potrebujete napredne in zanesljive storitve� 

Podjetjem, kot so odvetniška pisarna, računovodske 
storitve, marketinške agencije in različna svetovalna 
podjetja, predlagamo, da izberete priporočeno ponudbo 
na naslednji strani�

DELO 
V PISARNI

-20 %
s poslovnimi 

paketi

-50 %
s poslovnimi 

paketi

Prve 4 mesece  
-50 % na
naročnino in  
brezplačna  
namestitev  
opreme2

Telefonija in internet
Za vaš tip poslovanja priporočamo prenovljeni Napredni poslovni paket.  
Paket omogoča hitrost 30 Mb/s na optiki, do 24 fiksnih telefonskih 
številk, brezplačno domeno in 5 GB prostora v oblaku, kamor lahko 
varno shranite različne dokumente, do njih pa lahko kadarkoli dostopate 
prek mobitela, tablice ali računalnika� 

Paketi Osnovni  
poslovni paket

Napredni  
poslovni paket

Mladi  
podjetnik

Hitrost interneta
do 10/5 Mb/s (xDSL)
10/10 Mb/s (optika)

do 15/5 Mb/s (xDSL)
30/30 Mb/s (optika)

do 10/5 Mb/s (xDSL)
10/10 Mb/s (optika)

Telefonski priključki 0 (možnost do 2 priključka) 2 (možnost do 24 priključkov) 0  (možnost do 2 priključka)

Registracija spletne domene brezplačno brezplačno brezplačno

Televizija dodatna možnost dodatna možnost dodatna možnost

Spletni prostor 500 MB 500 MB 500 MB

Mesečna naročnina  3295 €     1648 €2 3895 €     1950 €2 3295 €     1648 €2

Mesečna naročnina za naročnike 
poslovnih mobilnih paketov / 3695 €3     1750 €3 /

Ugodnosti

storitve Pisarne po meri z 20 % popusta storitve Pisarne po meri z 20 % popusta storitve Pisarne po meri z 20 % popusta

1 leto -50 % na naročnino  
Office 365 Business

1 leto -50 % na naročnino  
Office 365 Business

1 leto -50 % na naročnino  
Office 365 Business

/ /
1 leto -50 % na naročnino  
Spletne strani (paket Mini)

1  Prihranek je izračunan za prvo leto ob izbiri Naprednega poslovnega paketa, paketa (po pogojih za nove naročnike) Poslovni Neomejeni C za dva uporabnika ter storitev Office 365 Business, 
Spletna stran in E-faks z veljavnimi akcijami in upoštevanimi popusti na dan izida kataloga�

2  Ponudba 50 % popusta na mesečno naročnino in brezplačna namestitev opreme velja od 1� 4� do 30� 6� 2015 ob sklenitvi novega naročniškega razmerja s paketi Osnovni poslovni paket, 
Napredni poslovni paket, paket Mladi podjetnik, Poslovni paket telefonija in internet, Poslovni paket mobitel in internet, Poslovni komplet telefonija in internet, Poslovni paket internet in 
Veliki poslovni paket ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev� Naročnikom pripada štiri mesece 50-odstotni popust na ceno osnovnega paketa brez dodatnih storitev ali telefonskih 
priključkov ter brezplačna namestitev opreme, ki je potrebna za uporabo širokopasovnih storitev� Akcija velja za vse nove naročnike, pri čemer se kot nov naročnik šteje vsak naročnik, ki sklene 
naročniško pogodbo za prej navedene poslovne naročniške pakete, pod pogojem, da v omrežju Telekoma Slovenije priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih 
šestih mesecih ni bil zaseden� Ta prodajna ponudba se izključuje s prodajno ponudbo Akcijska ponudba naprav za naročnike poslovnih paketov, ki je objavljena na www�telekom�si� Osnovni 
poslovni paket, Napredni poslovni paket in paket Mladi podjetnik so akcijski paketi, ki ju je po oglaševanih cenah možno naročiti samo ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev� V 
primeru, da stranka prekine naročniško razmerje pred iztekom 24 mesecev, se obračuna pogodbena kazen v višini razlike med redno ceno paketa in akcijsko ceno paketa, za vsak mesec, v 
katerem je bila stranka naročnica omenjenih paketov po akcijski ceni� Redne cene paketov so: 51,15 EUR na xDSL-povezavi ter 74,55 EUR na FTTH-povezavi za Napredni poslovni paket, 37,95 
EUR za Osnovni poslovni paket in paket Mladi podjetnik� Do paketa Mladi podjetnik so upravičena samo podjetja, ki so bila ustanovljena v letu 2015�

3  Znižana mesečna naročnina Naprednega poslovnega paketa (36,95 € namesto 38,95 €) velja, če so naročniki tega paketa hkrati tudi naročniki enega izmed paketov storitev Mobitel (Poslovni 
Enostavni 100, Poslovni Enostavni 100 plus, Poslovni Enostavni 300, Poslovni Enostavni 300 plus, Poslovni Enostavni 2000, Poslovni Neomejeni C, Poslovni Neomejeni D, EU neomejeni, 
Paket 2015, Paket 2014, Brezskrbni) in imajo naročen skupni račun� V primeru prekinitve izbranega paketa Mobitel in/ali skupnega računa se naročnikom zaračuna polna mesečna naročnina 
Naprednega poslovnega paketa�

4  Več o ponudbi in ostalih pogojih na strani 7�
5  Licenca za storitev Office 365 Business znaša 64,44 EUR za prvo leto in se zaračuna v enkratnem znesku� Po preteku enega leta znaša letna licenca 128,88 EUR� Več o pogojih akcije na strani 25�

Mobilna telefonija
Za svojo mobilnost poskrbite z mobilnim paketom Poslovni Neomejeni 
C za dva uporabnika, ki v 1 naročnini vključuje neomejene pogovore, 
sporočila in 3 GB prenosa podatkov za 2 mobilni številki� V kombinaciji 
s poslovnim paketom pa omogoča tudi nižjo mesečno naročnino� 

Paketi4 Poslovni 
Neomejeni C

Poslovni  
Neomejeni C za dva

Poslovni  
Neomejeni D

Minute v vsa slovenska omrežja
neomejeno neomejeno neomejeno

Sporočila SMS/MMS v Sloveniji

Prenos podatkov v Sloveniji  
(tudi v LTE/4G)

3 GB 3 GB neomejeno4

Mobilne storitve v državah 
območja EU (gostovanje)

po porabi oz.  
največ 290 €/dan4

po porabi oz.  
največ 290 €/dan4 po porabi

Mesečna naročnina SIM 2 595 € 595 € brezplačno

Mesečna naročnina 2995 € 3995 € 3995 €

Mesečna naročnina za naročnike 
poslovnih paketov in in izbranih 
paketov storitev SiOL4

2395 € 3395 € 3395 €

DODATNE STORITVE
Za boljše timsko delo in 
prepoznavnost podjetja vam 
priporočamo naslednje storitve:

 ¬ Office 365  
Business   
 1074 €/mesec 
 537 €/mesec 
 na uporabnika5 

 ¬ Spletno stran   
 1190 €/mesec  
 952 €/mesec    

 ¬ E-faks   
 960 €/mesec  
 768 €/mesec  

Več informacij o dodatnih storitvah 
najdete na straneh 14–19� 

28984¤
v prvem 
letu1

POVEŽITE 
STORITVE IN 
PRIHRANITE

+ +

NOVI PAKETI 
Z VIŠJIMI 
HITROSTMI
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Paketi TopTrio
5 mesecev do

70 % 
ceneje2

Telefonija, internet in TV
Predstavljamo vam prenovljene pakete TopTrio, za vaš tip poslovanja pa priporočamo 
paket TopTrio B, ki vsebuje televizijo (lahko tudi za domačo rabo), internet in fiksno 
telefonijo. Lahko pa izbirate še med drugimi paketi TopTrio s hitrejšo povezavo in 
bogatejšo programsko shemo. V promocijskem obdobju še ceneje.

Paketi  TopTrio A TopTrio B TopTrio C TopTrio D

Hitrost interneta
do 10/2 Mb/s (xDSL)
10/2 Mb/s (optika)

do 20/2 Mb/s (xDSL)
50/20 Mb/s (optika)

do 30/5 Mb/s (xDSL)
100/20 Mb/s (optika) do 1 Gb/s / 20 Mb/s (optika)

Varen splet 299 €/mesec

SiOL TV - programi več kot 110 več kot 135 več kot 215 več kot 235

TViN Shramba S 5 GB 5 GB 5 GB 5 GB

Telefonija SiOL – vključeni klici v vsa 
slovenska fiksna omrežja

60 min 200 min 400 min 1.000 min

Mesečna naročnina 3595 €     1798 €2 4795 €     1918 €2 5695 €     1709 €2 9995 €     2999 €2

Mesečna naročnina za naročnike 
izbranih paketov mobilnih storitev3 / 4395 €     1518 € 5295 €     1308 € 8995 €     1999 €

 Hitrost interneta SiOL na xDSL je pogojena z uporabo storitev SiOL TV in telefonije SiOL ter dosega maksimalno hitrost k uporabniku ob tehničnih zmogljivostih linije in ob uporabi zgolj storitve 
internet SiOL� Podrobne hitrosti in specifikacije paketov so opredeljene v prodajni ponudbi in ceniku, ki sta dosegljiva na www�telekom�si�
1  Prihranek je izračunan za prvo leto ob izbiri  paketov TopTrio B in Brezskrbni z veljavnimi akcijami in upoštvanimi popusti na dan izida kataloga�
2  Akcijska ponudba paketov TopTrio 5 mesecev do 70 % ceneje (pri paketih TopTrio A in TopTrio Penzion 50 % popusta na mesečno naročnino prvih 5 mesecev, pri paketih TopTrio B in TopTrio 

C 60 % popusta na mesečno naročnino prvih 5 mesecev, pri paketu TopTrio D 70 % popusta na mesečno naročnino prvih 5 mesecev) velja od 5� 3� do 30� 6� 2015 za nove naročnike ob vezavi 
naročniškega razmerja za 24 mesecev� Ponudba se izključuje s ponudbo BON 200 EUR in akcijsko ponudbo naprav SiOL� 

3  Znižana mesečna naročnina paketov TopTrio B (43,95 EUR namesto 47,95 EUR), TopTrio C (52,95 EUR namesto 56,95 EUR), TopTrio D (89,95 EUR namesto 99,95 EUR) in TopTrio Penzion 
(32,95 EUR namesto 35,95 EUR) velja, če so naročniki teh paketov istočasno tudi novi ali obstoječi naročniki enega izmed paketov storitev Mobitel (Enostavni 100, Enostavni 100 plus, 
Enostavni 300, Enostavni 300 plus, Enostavni 1000, Penzion 100, Penzion 300, Penzion 300 plus, Poslovni Enostavni 100, Poslovni Enostavni 100 plus, Poslovni Enostavni 300, Poslovni 
Enostavni 300 plus, Poslovni Enostavni 2000, Neomejeni A, Neomejeni B, Neomejeni C, Neomejeni D, Poslovni Neomejeni C, Poslovni Neomejeni D, Deezer neomejeni, EU neomejeni, Paket 
2015, Paket 2014, Brezskrbni) in imajo naročen skupni račun� Ponudba velja od 5� 3� do 30� 6� 2015� V primeru prekinitve izbranega paketa Mobitel in/ali skupnega računa se naročnikom 
zaračuna polna mesečna naročnina izbranega paketa TopTrio� 

4  Več o ponudbi in ostalih pogojih na strani 7�

Mobilna telefonija
Za brezskrbnost vam priporočamo tudi mobilni paket 
Brezskrbni z nizko mesečno naročnino, ki vam ponuja 
neomejene klice v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS 
in MMS ter ugoden prenos podatkov - za prenos podatkov 
plačate po porabi oz� največ 5 EUR na mesec�

Paketi4 Brezskrbni Poslovni 
Neomejeni C

Poslovni  
Neomejeni C za dva

Poslovni  
Neomejeni D

Minute v vsa  
slovenska omrežja

neomejeno neomejeno neomejeno neomejeno
Sporočila SMS/MMS  
v Sloveniji

Prenos podatkov v 
Sloveniji  (tudi v LTE/4G)

po porabi oz.  
največ 5 €/mesec4 3 GB 3 GB neomejeno4

Mobilne storitve v 
državah območja EU 
(gostovanje)

po porabi
po porabi oz.  

največ 290 €/dan4

po porabi oz.  
največ 290 €/dan4 po porabi

Mesečna naročnina 
SIM 2

10 € 595 € 595 € brezplačno

Mesečna naročnina 1895 € 2995 € 3995 € 3995 €

Mesečna naročnina za 
naročnike poslovnih 
paketov in izbranih 
paketov storitev SiOL4

/ 2395 € 3395 € 3395 €

DODATNE STORITVE
Za varen začetek poslovanja in 
večjo prepoznavnost posla vam 
priporočamo eno ali več spodnjih 
storitev:

 ¬ Varen splet   
brezplačno v paketih 
TopTrio B, C in D 

 ¬ Poslovno e-pošto  
390 €/mesec   

 ¬ Registracijo   
spletne domene  
1399 €/leto  

Več informacij o dodatnih 
storitvah najdete na 
straneh 14–19�

16385¤
v prvem 
letu1

POVEŽITE 
STORITVE IN 
PRIHRANITE
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+ + +

Zavedamo se, da imate samozaposleni 
in obrtniki drugačne telekomunikacijske 
potrebe kot večja podjetja�

Zato smo za vas pripravili ponudbo, ki vam 
jo priporočamo tako za domačo kot tudi 
službeno rabo, združeno v en račun�

DELO 
DOMA



-20 %
s poslovnimi 

paketi

Prve 4 mesece  
-50 % na
naročnino in  
brezplačna  
namestitev  
opreme2

NOVI PAKETI 
Z VIŠJIMI 
HITROSTMI

Internet
Za vašo trgovino ali lokal priporočamo Osnovni poslovni paket, ki vam 
ponuja internet in do 2 fiksni številki� Kot dodatno možnost lahko za lokal 
izberete tudi televizijo� Ne spreglejte akcije, ki vam ponuja brezplačno 
montažo in 4 mesece polovično mesečno naročnino�

Paketi Osnovni  
poslovni paket

Napredni  
poslovni paket

Mladi  
podjetnik

Hitrost interneta
do 10/5 Mb/s (xDSL)
10/10 Mb/s (optika)

do 15/5 Mb/s (xDSL)
30/30 Mb/s (optika)

do 10/5 Mb/s (xDSL)
10/10 Mb/s (optika)

Telefonski priključki
0  

(možnost do 2 priključka)
2  

(možnost do 24 priključkov)
0 

 (možnost do 2 priključka)

Brezplačna domena

Televizija dodatna možnost dodatna možnost dodatna možnost

Spletni prostor 500 MB 500 MB 500 MB

Mesečna naročnina  3295 €     1648 €2 3895 €     1950 €2 3295 €     1648 €2

Mesečna naročnina za naročnike 
poslovnih mobilnih paketov / 3695 €2     1750 €2 /

Ugodnosti

storitve Pisarne po meri z 20 % popusta storitve Pisarne po meri z 20 % popusta storitve Pisarne po meri z 20 % popusta

1 leto -50 % na naročnino  
Office 365 Business

1 leto -50 % na naročnino  
Office 365 Business

1 leto -50 % na naročnino  
Office 365 Business

/ /
1 leto -50 % na naročnino  
Spletne strani (paket Mini)

Mobilna telefonija
Za svojo mobilnost poskrbite s paketom Poslovni Neomejeni C, 
ki ima v povezavi s poslovnimi paketi nižjo mesečno naročnino� 
Če imate več zaposlenih, lahko izberete tudi paket Poslovni 
Neomejeni C za dva uporabnika, s katerim lahko 2 uporabnika 
koristita vključene količine storitev�

Paketi3 Poslovni 
Neomejeni C

Poslovni  
Neomejeni C za dva

Poslovni  
Neomejeni D

Minute v vsa slovenska omrežja
neomejeno neomejeno neomejeno

Sporočila SMS/MMS v Sloveniji

Prenos podatkov v Sloveniji  
(tudi v LTE/4G)

3 GB 3 GB neomejeno3

Mobilne storitve v državah 
območja EU (gostovanje)

po porabi oz.  
največ 290 €/dan3

po porabi oz.  
največ 290 €/dan3 po porabi

Mesečna naročnina SIM 2 595 € 595 € brezplačno

Mesečna naročnina 2995 € 3995 € 3995 €

Mesečna naročnina za naročnike 
poslovnih paketov in izbranih 
paketov storitev SiOL3

2395 € 3395 € 3395 €

1  Prihranek je izračunan za prvo leto ob izbiri Osnovnega poslovnega paketa, paketa Poslovni Neomejeni C ter storitev Registracija spletne domene, Spletna stran in Spletna trgovina z veljavnimi 
akcijami in upoštvanimi popusti na dan izida kataloga�

2  Več o ponudbi in ostalih pogojih na strani 9�
3  Več o ponudbi in ostalih pogojih na strani 7�

DODATNE STORITVE
Za večjo organiziranost strank in 
prepoznavnost vašega posla vam 
priporočamo spodnje storitve:

 ¬ Registracijo   
spletne domene  
 1399 €/leto  
brezplačno 

 ¬ Spletno stran   
 1190 €/mesec  
 952 €/mesec 

 ¬ Spletno trgovino  
 3590 €/mesec  
 2872 €/mesec  

Več informacij o dodatnih storitvah  
najdete na straneh 14–19� 

26659¤
v prvem 
letu1

POVEŽITE 
STORITVE IN 
PRIHRANITE

+

DELO V 
TRGOVINI  
ALI LOKALU

Imate trgovino, lokal ali nudite cvetličarske, masažne, 
kozmetične, zdravstvene ali druge storitve? Prisluhnili 
smo vašim potrebam, zato vam ponujamo rešitve, 
primerne za vašo dejavnost� V ponudbo smo vključili 
bistvene storitve, s katerimi bo vaš posel rasel še hitreje�

1312



Priložnosti za dober posel ne poznajo meja, 
širitev poslovanja velikokrat pomeni tudi 
širitev v tujino. Za dober odnos s poslovnimi 
partnerji je pomembna stalna komunikacija. Opciji EU in Balkan za čas počitnic

Za ugodnejšo komunikacijo v tujini lahko izbirate tudi med kratkotrajnimi opcijami zakupa za 3 ali 7 dni� Preprosto 
pošljite SMS z ustrezno ključno besedo na 1918�

Opcije Vključeni klici in SMS-i Vključena količina prenosa podatkov Cena Ključna beseda za vklop

EU 3 dni 500 enot 50 MB 590 € EU 3 na 1918

EU 7 dni 1.000 enot 100 MB 990 € EU 7 na 1918

BALKAN 3 dni 500 enot 50 MB 590 € BALKAN 3 na 1918

BALKAN 7 dni 1.000 enot 100 MB 990 € BALKAN 7 na 1918

 Opciji EU 3 in 7 dni veljata pri mobilnih operaterjih v državah EU-območja (ne velja za operaterje, ki delujejo izključno na ladjah in letalih, na Cipru velja za Republiko Ciper in na Martiniquu za 
francoski del)� Opciji Balkan 3 in 7 dni veljata pri mobilnih operaterjih v izbranih državah: na Hrvaškem Hrvatski Telekom, v Srbiji Telekom Srbija in Telenor, v Črni gori M:tel in Telenor, v Makedoniji 
ONE ter na Kosovu IPKO� Enote storitev se koristijo za dohodne klice in vse odhodne klice (razen na komercialne, premijske številke in posebne - npr� toll-free, pomoč na cesti …) ter SMS-e�

Zakupite cenejše mobilne klice in SMS-e iz tujine
Znižajte stroške pogovorov in SMS-ov, ko ste v tujini� Preprosto pošljite SMS z ustrezno ključno besedo na 1918�

Območje Zakupi Vključene enote 
pogovorov in SMS-ov Cena SMS-zakup do preklica SMS-zakup za tekoči mesec

EU

EU S 50 5 € EU S na 1918 EU S MESEC na 1918

EU M 100 9 € EU M na 1918 EU M MESEC na 1918

EU L 300 25 € EU L na 1918 EU L MESEC na 1918

Balkan1

Balkan S 50 20 € BALKAN S na 1918 BALKAN S MESEC na 1918

Balkan M 100 35 € BALKAN M na 1918 BALKAN M MESEC na 1918

Balkan L 300 90 € BALKAN L na 1918 BALKAN L MESEC na 1918

Ostale države 
sveta2

Svet S 50 80 € SVET S na 1918 SVET S MESEC na 1918

Svet M 100 130 € SVET M na 1918 SVET M MESEC na 1918

Svet L 300 250 € SVET L na 1918 SVET L MESEC na 1918

1 Velja za države: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Makedonija in Srbija�
2 Velja za države območja 3, več na www�telekom�si�

 Storitev vključuje enote storitev, ki jih uporabniki lahko porabijo za klice v vsa območja, dohodne klice v navedenih državah gostovanja in pošiljanje SMS-ov� 1 enota storitve je enaka 1 minuti 
odhodnega klica v vsa omrežja ali 1 minuti dohodnega klica ali 1 poslanemu SMS-u� Za obračun odhodnih klicev v države območja EU velja interval 30/1, kar pomeni, da se prvih 30 sekund 
obračuna v celoti, nadaljnji pogovor pa po sekundah� Za obračun odhodnih klicev v ostale države velja interval 60/60, kar pomeni, da se polno obračuna vsaka začetna minuta pogovora� Pri 
obračunavanju dohodnih klicev velja interval 1/1, kar pomeni, da se celoten pogovor obračuna po sekundah� Za klice v ostalih državah pa velja enak interval za dohodne in odhodne klice, in sicer 
60/60� Pri SMS-ih se kot obračunska enota upošteva poslan SMS� Vključene količine veljajo do porabe, vendar najkasneje do konca obračunskega obdobja, neporabljene količine se ne prenašajo 
v kasnejše obdobje� Poslan SMS za vklop zakupa se obračuna po veljavnem ceniku za SMS� Redne cene, cene ostalih storitev oz� storitev nad vključeno količino so objavljene na www�telekom�si�

Zakupite prenos podatkov v državah EU in prihranite
Če v tujini pogosto dostopate do interneta, zakupite prenos podatkov in prihranite� Pošljite SMS z ustrezno ključno 
besedo na 1918�

Zakupi Vključena količina1 Cena SMS-zakup do preklica SMS-zakup za tekoči mesec

EU internet S 15 MB 190 € DATA S na 1918 DATA S MESEC na 1918

EU internet M 50 MB 690 € DATA M na 1918 DATA M MESEC na 1918

EU internet L 100 MB 1190 € DATA L na 1918 DATA L MESEC na 1918

EU internet XL 300 MB 2990 € DATA XL na 1918 DATA XL MESEC na 1918

 Vključene količine veljajo do njihove porabe, vendar najkasneje do konca obračunskega obdobja, neporabljene količine se ne prenašajo v kasnejše obdobje� Poslan SMS za vklop zakupa se 
obračuna po veljavnem ceniku za SMS�
1 Vključena količina velja za količino prenesenih podatkov v tujini v okviru enega obračunskega obdobja�

V tujino kličite ceneje s fiksnimi opcijami
Iz fiksnega telefona v Sloveniji lahko v tujino kličete ceneje z zakupom klicev v posamezno 
državo� Zakupi so na voljo naročnikom fiksnih telefonskih storitev, poslovnih paketov 
ter storitev ISDN, Centreks, Geocentreks, IP-Centreks in Govorni dostop�

Opcija Države Vključene količine na  
priključek za državo oz. EU

Mesečna naročnina  
na priključek za državo oz. EU

Država partnerja
Argentina, Avstralija, Kanada, 

Švica, Turčija, ZDA
150 minut 690 €

Država partnerja

Albanija, Bosna in Hercegovina, Brazilija, 
Belorusija, Črna gora, Indija, Japonska, 

Kitajska, Kosovo, Makedonija, Ruska 
federacija, Srbija, Ukrajina

150 minut 890 €

EU-partner
Države članice EU  

(brez Slovenije)
150 minut 890 €

 Opcije v mednarodnem prometu so na voljo poslovnim naročnikom, samostojnim podjetnikom posameznikom in fizičnim osebam s poslovno dejavnostjo� Naročnina opcije Država partnerja in 
EU-partner vključuje 150 minut klicev v mednarodnem prometu v izbrano državo� Zakupljena količina vključuje ves mednarodni promet v izbrano državo ali države EU brez Slovenije (v fiksna in 
v mobilna omrežja)� Naročene opcije v mednarodnem prometu bodo vključene v petih delovnih dneh po prejemu naročila� V prvem mesecu se naročnikom zaračuna polna naročnina, na voljo pa 
imajo celotno vključeno količino, ne glede na datum vključitve opcije� Naročniki priključka lahko kadarkoli odpovejo uporabo opcije v mednarodnem prometu s pisno odpovedjo� Ponudba opcij v 
mednarodnem prometu ne velja za priključke F/M� Spremembe, vključene količine, znesek mesečne naročnine in drugi pogoji uporabe so objavljeni na www�telekom�si�

V tujino kličite ceneje z mobilnimi klicnimi opcijami
Vsi, ki pri komuniciranju raje uporabljate mobilni telefon, pa izberite eno izmed spodnjih klicnih opcij, ki vključuje 
100 oz� 135 minut pogovorov v posamezno izbrano državo�

Mobilna klicna opcija Države Vključene količine  
na priključek za državo oz. EU

Mesečna naročnina  
na priključek za državo oz. EU

Država partnerja 
Avstralija, Kitajska, Švica, Turčija,  

ZDA/Kanada1 100 minut 458 €

Država partnerja
Albanija, Bosna in Hercegovina, Brazilija,  

Črna gora, Indija, Izrael, Makedonija, Rusija, 
Srbija/Kosovo1, Ukrajina

100 minut 763 €

EU-partner Države članice EU (brez Slovenije) 135 minut 790 €

 Dodatni zakup lahko naročijo vsi obstoječi ali novi poslovni uporabniki storitev Mobitel� Cena naročnine velja za izbrano državo� Klicna opcija EU-partner velja za klice v vse države EU-območja 
brez Slovenije� Naročnine se med seboj seštevajo� Iste države partnerja ni mogoče v istem mesecu izbrati večkrat� Naročnina se obračuna za polni mesec, ne glede na datum vklopa ali izklopa 
storitve� Vključene količine veljajo v okviru enega obračunskega obdobja� Zakupljena količina velja za pogovore iz Slovenije v izbrano državo� Po porabi zakupljenih minut se pogovori obračunajo 
po veljavnem ceniku� Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje� Zakupljenih količin ni mogoče uporabiti s storitvijo Komunikator�
1 Zakup 100 minut se porazdeli med klice v obe državi�

Vklop, izklop ali spremembo posamezne klicne opcije naročite z obrazcem na www.telekom.si ali na Telekomovih 
prodajnih mestih�

IZ TUJINE  
KOMUNICIRAJTE CENEJETUJINA

ZAKUPITE 
ENOTE IN 
PRIHRANITE 
V TUJINI
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Višja količina 
prenosa 
podatkov  
do konca leta1

Mobilno omrežje LTE/4G Telekoma Slovenije prinaša 
izjemno zmogljivo mobilno širokopasovno povezljivost, ki 
je ključna za storitve v oblaku, M2M (Machine to Machine), 
»on-line gaming« in internet stvari (Internet of Things). 

MOBILNI 
INTERNET

Paketi Mobilni Internet 
Piko

Mobilni Internet 
Mini

Mobilni Internet 
Start

Mobilni Internet 
Neomejeno

Mobilni Internet 
LTE/4G poslovni

Vključena količina
100 MB   1 GB 
neomejeno1

2 GB   10 GB 
neomejeno1

15 GB 
neomejeno1

30 GB  
neomejeno1

40 GB  
neomejeno1

Najvišje hitrosti prenosa 20/5 Mb/s 20/5 Mb/s 20/5 Mb/s 20/5 Mb/s 100/50 Mb/s

LTE/4G

Mesečna naročnina 595 € 1295 € 2095 € 3095 € 4095 €

 S sklenitvijo naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, razen pri paketu Mobilni Internet Piko� Naročnina se obračuna za tekoči mesec, in sicer v celoti 
ne glede na datum vklopa oziroma izklopa paketa� Obračunska enota je 10 kB� Vključena količina velja za prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije� Neporabljene količine se 
ne prenašajo v naslednji mesec� Cene prenosa podatkov nad vključeno količino veljajo za podatke, prenesene znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije� V paketu Mobilni Internet Piko je 
prenos podatkov omogočen samo za javni APN (APN = internet)� Naročniško razmerje s paketi Mobilni internet Piko, Mini, Start, Neomejeno in LTE/4G poslovni lahko sklenejo pravne osebe� 
1  V paketih Mobilni Internet Piko in Mobilni Internet Mini se v času od 1� 4� do 31� 12� 2015 vsem obstoječim in novim naročnikom zviša vključena količina prenosa podatkov� Pri paketu Mobilni 

Internet Piko s 100 MB na 1 GB, pri paketu Mobilni Internet Mini z 2 GB na 10 GB� Za prenos podatkov velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Splošnih 
pogojih uporabe� Pri paketih Mobilni Internet Piko, Mini in Start se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije hitrost prenosa podatkov omeji na 
64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s iz smeri uporabnika� Pri paketih Mobilni Internet Neomejeno in LTE/4G poslovni se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju 
Telekoma Slovenije hitrost prenosa podatkov omeji na 384 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s iz smeri uporabnika� Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost 
prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije�

NOVO NOVO

NOVO

1  Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz� podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel z naročniškim paketom Mobilni Internet LTE/4G poslovni za 24 mesecev, z obročnim plačilom 
kupnine za napravo v 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih, in sicer v zneskih 14,50 EUR (skupaj 348 EUR) za Asus Transformer Book T200TA z modemom Huawei E3272 ali 9 EUR (skupaj 
216 EUR) za Lenovo Yoga Tablet 2 10�1 LTE ali 1,50 EUR (skupaj 36 EUR) za Huawei E5377T ali 8 EUR (skupaj 192 EUR) za Samsung Galaxy TAB 4 10�1 LTE ali 10 EUR (skupaj 240 EUR) za 
Lenovo G50-45 z modemom Huawei E3272 ali 12,50 EUR (skupaj 300 EUR) za HP 15-r150nm z modemom Huawei E3272, ki se zaračunajo na podlagi računa za storitve Telekoma Slovenije� 
Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa GSM št� 8/2005 oz� GSM št� 8/2005 Povezani (12 mesecev) ali Aneksa UMTS št� 14/2005 oz� UMTS št� 14/2005 Povezani ali Aneksa GSM št� 16/2009 
oz� GSM št� 16/2009 Povezani ali Aneksa UMTS št� 17/2010 ali Aneksa UMTS št� 18/2011 ali Aneksa UMTS št� 19/2012 (vsi za obdobje vezave na naročniško razmerje 24 mesecev) ali Aneksa 
št� 20/2013 (za obdobje vezave na naročniško razmerje 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujejo ostale pogoje� Za več informacij obiščite www�telekom�si� 1716

Lenovo
Yoga Tablet 2 10.1 LTE
24 x 9 €1

Mobilni Internet LTE/4G poslovni na obroke

                                                                   

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor Intel® Atom, 16 GB vgrajenega in 2 GB delovnega 
spomina

 ¬ HD-zaslon na dotik, diagonala 25,65 cm (10,1¨) 
 ¬ Urejanje dokumentov Word, Excel in PowerPoint ter pregledovanje 
dokumentov Adobe PDF

 ¬ Možnost uporabe vgrajenega stojala 
 ¬ Zmogljiva baterija

Cena brez vezave 350 €
Mobilni Internet LTE/4G poslovni 216 €1

8,0 M 1080p

HP 15-r150nm + Huawei E3272
24 x 1250 €1

Mobilni Internet LTE/4G poslovni na obroke

                      

 ¬ USB-modem deluje v najhitrejšem omrežju LTE/4G
 ¬ HD-zaslon s tehnologijo BrightView, diagonala 39,6 cm (15,6’’)   
 ¬ Hitro (Intel® Pentium® N3540 (2,16 GHz)) in odzivno delovanje (4 GB 
delovnega spomina)

 ¬ Dovolj prostora za multimedijo (500 GB trdega diska) in možnost povezave s 
TV ali projektorjem (HDMI-izhod)

 ¬ Operacijski sistem Microsoft Windows® 8�1 (64-bit, v slovenščini ali 
angleščini)

Cena brez vezave 459 €
Mobilni Internet LTE/4G poslovni 300 €1

720p

Samsung
Galaxy TAB 4 10.1 LTE
24 x 8 €1

Mobilni Internet LTE/4G poslovni na obroke

                                                                   

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (1,2 GHz), 16 GB vgrajenega in 1,5 GB delovnega 
spomina

 ¬ Zaslon na dotik, diagonala 25,65 cm (10,1”)
 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Možnost glasovnega klica
 ¬ Funkcija Smart Stay (zaslon ostane vklopljen, dokler gledate vanj)

Cena brez vezave 350 €
Mobilni Internet LTE/4G poslovni 192 €1

3,2 M 720p

Asus Transformer Book T200TA + 
Huawei E3272
24 x 1450 €1

Mobilni Internet LTE/4G poslovni na obroke

                                             

 ¬ USB-modem deluje v najhitrejšem omrežju LTE/4G
 ¬ Hiter procesor Intel® Atom, 64 GB vgrajenega in 2 GB delovnega spomina
 ¬ Zaslon na dotik, diagonala 29,46 cm (11,6”) 
 ¬ Deluje kot prenosnik ali tablica, možnost vgradnje dodatnega diska v del s 
tipkovnico

 ¬ Operacijski sistem Microsoft Windows 8�1 (v slovenščini ali angleščini)

Cena brez vezave 539 €
Mobilni Internet LTE/4G poslovni 348 €1

5,0 M 1080p

Lenovo G50-45 + Huawei E3272
24 x 10 €1

Mobilni Internet LTE/4G poslovni na obroke

                      

 ¬ USB-modem deluje v najhitrejšem omrežju LTE/4G
 ¬ LED-zaslon, diagonala 39,6 cm (15,6’’)   
 ¬ Hitro (AMD E1-6010 (1,35 GHz)) in odzivno delovanje (4 GB delovnega 
spomina)

 ¬ Dovolj prostora za multimedijo (500 GB trdega diska) in možnost povezave s 
TV ali projektorjem (HDMI-izhod)

 ¬ Operacijski sistem Microsoft Windows® 8�1 (64-bit, v slovenščini ali 
angleščini)

Cena brez vezave 399 €
Mobilni Internet LTE/4G poslovni 240 €1

720p

Huawei E5377T
24 x 150 €1

Mobilni Internet LTE/4G poslovni na obroke

                              

 ¬ Deluje v najhitrejšem omrežju LTE/4G
 ¬ Možnost uporabe tudi na baterije (do 720 minut ob aktivni povezavi) ali s 
priklopom na električno omrežje

 ¬ Bralnik spominskih kartic MicroSD
 ¬ Kompletu je priložena zunanja antena Panorama MiMo LTE/4G

Cena brez vezave 159 €
Mobilni Internet LTE/4G poslovni 36 €1



Prve 3  
mesece
BREZ  
NAROČNINE1

Že od

299 €
na mesec

BREZPLAČEN
PREIZKUS

-50 % na
priključnino2

+

NOVOSTI
V Telekomu Slovenije nenehno razvijamo storitve, ki 
olajšajo vsakodnevna rutinska in specifična opravila.

Blagajniško poslovanje 
na mobilni napravi
Storitev Mobilna blagajna nadomešča paragonske 
bloke in omogoča preprosto vodenje poslovanja na 
napravah Android. Potrebujete le mobilni internet in 
prenosni tiskalnik. Vsi izdani in izpisani računi so v 
skladu z zakonodajo.

Prednosti storitve Mobilna blagajna:
 ¬ priprava računa na mobilni napravi in tiskanje na 

mobilnem tiskalniku,
 ¬ pregledna statistika (izdani računi, poročila in 

analiza prodaje …),
 ¬ povezava z bazo AJPES za lažji vnos podatkov 

pravne osebe,
 ¬ prenos podatkov na DURS v skladu z ZdaVP�

Mobilna blagajna omogoča izdajanje računov tudi na 
terenu ali tržnici, pripravljena pa je tudi za davčno 
blagajno.

Klicni center  
na mobilni številki 
Paket Klicni center omogoča, da vas stranke 
kličejo na vašo uveljavljeno mobilno številko, klic 
pa zaposleni prevzamejo na terenu ali v pisarni. 
S klicnim centrom upravljate prek spletnega 
vmesnika, ki omogoča pregled klicev, statistiko in 
ostale funkcionalnosti, kjerkoli imate dostop do 
spleta.

Prednosti storitve Klicni center:
 ¬ večje število hkratnih klicev in mobilnost agentov,
 ¬ preprosto upravljanje prek spletnega vmesnika,
 ¬ statistika klicev in napredne funkcije (čakalna vrsta, 

nadzor klicev, izbira delovnega časa …),
 ¬ brez dodatnega razvoja, saj za tehnologijo skrbi 

Telekom Slovenije�

Nastavite Klicni center po svoji meri in sprejemajte 
klice v mobilnem ali fiksnem omrežju.

Uporabljajte 
splet varno
Storitev Varen splet 
vam omogoča, da si 
prek spletnega portala 
https://varensplet.telekom.si 
nastavite različne zaščite 
in upravljate z internetnim 
prometom na svojem računu.

Prednosti storitve Varen splet:
 ¬ spletni filter za omejitev 

dostopa do neželenih 
internetnih vsebin (npr� 
strani z igricami, forumi ali 
pornografskimi vsebinami, 
družbena omrežja) in možnost 
časovne omejitve dostopa do 
interneta,

 ¬ blokada oglasov,
 ¬ protivirusna zaščita,
 ¬ anti-phishing za preprečevanje 

kraje spletnih gesel in osebnih 
podatkov�

Zaščitite celoten internetni 
promet na svojem priključku.

1  Akcijska ponudba prve 3 mesece brez naročnine za uporabo storitve Mobilna blagajna velja za vse naročnike, ki v obdobju od 22� 4� do 30� 6� 2015 sklenejo naročniško razmerje za uporabo 
storitve Mobilna blagajna�

2  50 % popusta na priključnino paketa Klicni center velja za naročnike, ki bodo v obdobju  od 11� 5� do 31� 8� 2015 sklenili naročniško razmerje za paket Klicni center� 1918



952 ¤
1190 ¤
na mesec1

Že od

BREZPLAČEN
PREIZKUS

403 ¤
na mesec

Že od

Microsoft Office na enem mestu
Odločite se za pisarno v oblaku, ki je dostopna kjerkoli in kadarkoli. Vsa 
priznana orodja pisarniške zbirke Microsoft Office lahko dobite na enem 
mestu. To vam omogoča skupno delo na dokumentih, konference in 
ostale napredne storitve.

Prednosti storitve Office 365:
 ¬ zbirka Microsoft Office brez dragega nakupa licence,
 ¬ prilagodljivi paketi za takojšnjo produktivnost,
 ¬ svetovanje, izvedba migracije iz obstoječih sistemov in vzdrževanje 

s strani certificiranih strokovnjakov Telekoma Slovenije�

Povečajte učinkovitost svojih zaposlenih.

2872 ¤
3590 ¤
na mesec1

Že od

1590 ¤
na mesec2

Z napravo 
že od

+

PREPOZNAVNOST
Biti viden in najden je ključnega pomena za vsak 
posel� Izpostavljamo storitve, ki vam bodo pomagale, 
da boste svoj posel lažje predstavili širši javnosti�

TIMSKO DELO
Veriga je tako močna kot njen najšibkejši člen� Z rešitvami za skupinsko delo bodo 
imeli vsi vaši zaposleni vse informacije v pravem trenutku na enem mestu�

Sodelovanje bo postalo zabava, hkrati pa se bo povečala tudi učinkovitost�

V Telekomu Slovenije vam ponujamo veliko dodatnih storitev, 
ki omogočajo učinkovito in enostavno poslovanje, komuniciranje, 
širitev posla in pospeševanje prodaje.  
Za lažje razumevanje in izbiro pravih storitev za vaše 
poslovanje smo jih razdelili v vsebinske sklope.

DODATNE 
STORITVE

Pojavite se na spletu
Povečajte svojo prepoznavnost s predstavitvijo 
svoje ponudbe na spletu in navdušite svoje 
obiskovalce s pravimi vsebinami v pravem trenutku. 
Za vas brezplačno registriramo tudi spletno domeno 
za obdobje enega leta.1

Prednosti storitve Spletna stran:
 ¬ svetovanje, kako vašo ponudbo učinkovito 

predstaviti želeni ciljni skupini,
 ¬ oblikovanje in postavitev spletne strani, od 

preproste spletne vizitke do zahtevnejših spletnih 
predstavitev,

 ¬ enostavno orodje za urejanje vsebin,
 ¬ uporabniška podpora pri upravljanju z vsebinami na 

vaši spletni strani�

Z dobro spletno stranjo stranko prepričajte, da se 
med vsemi ponudniki odloči prav za vas.

Ponudite izdelke prek spleta
Spletna trgovina je učinkovito prodajno orodje, 
pri katerem ne potrebujete dodatnih zaposlenih in 
prostorov. Če pa potrebujete še domeno, jo za vas 
brezplačno registriramo za obdobje enega leta.1

Prednosti storitve Spletna trgovina:
 ¬ svetovanje spletnih strokovnjakov, ki vam pomagajo 

vzpostaviti spletno trgovino in poprodajne 
aktivnosti,

 ¬ oblikovanje in postavitev spletne trgovine, podprte z 
različnimi metodami spletnega plačevanja,

 ¬ uporabniška podpora pri upravljanju z vsebinami�

Ujemite trend spletnega nakupovanja: svojim 
strankam omogočite, da pri vas nakupujejo 
kadarkoli.

1  Ugodnost velja, če uporabniki sklenejo naročniško razmerje z enim od naslednjih paketov: Poslovni paket telefonija in internet, Poslovni paket mobitel in internet, Poslovni paket internet, 
Poslovni komplet telefonija in internet, Veliki poslovni paket, Osnovni poslovni paket, Napredni poslovni paket, Mladi podjetnik�

2  Naročniško razmerje za navedeni paket lahko sklenejo poslovni uporabniki - samostojni podjetniki in podjetja, ki imajo lastni vozni park� Za posamezno vozilo je prva dva meseca mesečna 
naročnina za Paket PVP 1 EUR, kar velja kot pavšalno nadomestilo za stroške namestitve GPS-naprave v vozilo na pooblaščenih mestih Telekoma Slovenije za vgradnjo� GPS-naprava Teltonika 
FM1100, ki je prilagojena za delovanje s paketom PVP, preide v last naročnika ob sklenitvi aneksa k naročniški pogodbi, s sklenitvijo katerega kupec kupi napravo in se lahko prevzame v 
Telekomovemu centru� Nakup naprave: 120 EUR (enkratno plačilo brez vezave naročniškega razmerja) ali 65 EUR enkratno ali v 12 obrokih ob sklenitvi naročniškega razmerja za 12 mesecev 
z obročnim plačilom kupnine za napravo v 12 enakih zaporednih mesečnih obrokih v znesku 5,41 EUR (12 mesecev po 5,41 EUR, skupaj 65 EUR), ki se zaračunajo na podlagi računa za storitve 
Telekoma Slovenije ali 1 EUR enkratno ob sklenitvi naročniškega razmerja za 24 mesecev�

Učinkovito upravljajte s svojim voznim parkom
Storitev Pametni vozni park je rešitev za upravljanje skupine vozil, ki 
omogoča varen spletni dostop do vseh pomembnih informacij o stanju in 
uporabi voznega parka.

Prednosti storitve Pametni vozni park:
 ¬ sledenje vozil prek mobitela, računalnika ali tablice v realnem času 

(lokacija, hitrost, termini aktivnosti/neaktivnosti vozila),
 ¬ brezplačen prenos podatkov za uporabo storitve v mobilnem omrežju 

Telekoma Slovenije,
 ¬ statistike in analize uporabe vozil ter generiranje poročil,
 ¬ brez začetnih investicij, zaračunavanje glede na operativne stroške�

V osnovnem paketu dobite napravo Teltonika FM1100 in kartico SIM z 
naslednjimi funkcionalnostmi: informacije o trenutni lokaciji in hitrosti 
vozila, izris opravljenih poti, poročila in statistike o uporabi vozila.

2120



312 ¤
390 ¤
na mesec1

Že od

768 ¤
960 ¤
na mesec1

Že od BREZPLAČNO
v paketu 
Poslovni 
Neomejeni D

POSLOVANJE KJERKOLI
Z naprednimi rešitvami, ki vam jih ponujamo v nadaljevanju, 
lahko svoj posel opravljate kjerkoli, hkrati pa imate še vedno 
enake funkcionalnosti kot v pisarni� Delo boste odslej lahko 
opravljali doma, v pisarni, na poti ali med čakanjem na letališču�

Varen poštni sistem uporabljajte kjerkoli
Napreden poštni sistem Microsoft Exchange varno shrani vaše podatke 
in jih zaščiti pred nepooblaščenimi dostopi.

Prednosti storitve Poslovna e-pošta:
 ¬ dostop do vsebine nabiralnika prek spletnega vmesnika kjerkoli in 

kadarkoli,
 ¬ prilagajanje velikosti in števila poštnih predalov glede na potrebe 

podjetja,
 ¬ brez zagonskih in licenčnih stroškov,
 ¬ odzivna podpora uporabnikom�

Za vas brezplačno registriramo tudi spletno domeno za obdobje  
enega leta.1

Brez stroškov faks naprav
Za pošiljanje in prejemanje faks sporočil potrebujete zgolj dostop do 
interneta, saj vse poteka prek programa za e-pošto.

Prednosti storitve E-faks:
 ¬ prejemanje faks sporočil v elektronski predal,
 ¬ verodostojno potrdilo o dostavi,
 ¬ prihranek pri stroških papirja in barvnih kartuš,
 ¬ prijaznost do okolja�

Pošiljajte faks sporočila prek računalnika in prihranite.

Dve kartici SIM z isto številko
Dodatno kartico SIM uporabite za svojo drugo napravo – prenosni 
računalnik, tablico ali prenosni modem MiFi.

Prednosti storitve SIM 2:
 ¬ omogoča klicanje, pošiljanje SMS-/MMS-ov ter uporabo zakupljenih 

količin iz osnovnega naročniškega razmerja,
 ¬ ob klicu z dodatne kartice SIM se klicanim prikaže številka nosilne 

kartice SIM,
 ¬ pri pošiljanju SMS-/MMS-ov z dodatne kartice SIM se prejemniku prikaže 

številka dodatne kartice SIM,
 ¬ zakupite lahko dodatne količine za prenos podatkov na nosilni kartici SIM�

Mesečna naročnina znaša že od 5,95 EUR na mesec.

Zaračunajte svoje izdelke in storitve kjerkoli
Vaš mobilnik lahko postane vaša blagajna, s katero zaračunavate svoje 
storitve. Storitev je namenjena vsem, ki opravljate storitve na terenu 
in potrebujete bolj dostopen in prilagodljiv način zaračunavanja svojih 
storitev.

Prednosti storitve mTerminal:
 ¬ hitro izvedena transakcija,
 ¬ uporabljajo jo lahko vsi zaposleni,
 ¬ brez stroškov vzdrževanja blagajne,
 ¬ jamstvo plačila,
 ¬ brez dodatne strojne opreme�

Naj bo blagajna ves čas z vami.

Za dodatne informacije in naročilo pišite na prodaja@moneta.si ali 
obiščite www.moneta.si/poslovanje�

1  Ugodnost velja, če imajo uporabniki sklenjeno naročniško razmerje z enim od naslednjih paketov: Poslovni paket telefonija in internet, Poslovni paket mobitel in internet, Poslovni paket 
internet, Poslovni komplet telefonija in internet, Veliki poslovni paket, Osnovni poslovni paket, Napredni poslovni paket, Mladi podjetnik� 2322



HP EliteDisplay E241i LED 
24 x 1050 €
Cena brez vezave na obroke

 ¬ Zaslon IPSw LED, diagonala 61 cm (24’’), ločljivost 1920 x 1200 točk, 16 : 9, 60 Hz
 ¬ Odzivni čas 8 ms, vidni kot 178°
 ¬ Priklopi: DisplayPort 1�2, DVI-D, VGA in 3 x USB 2�0

Cena brez vezave 252 €

PONUDBA NAPRAV 
S POSLOVNIMI PAKETI
Izberite svojo napravo in jo ob vezavi naročniškega 
razmerja s fiksnimi poslovnimi paketi kupite po 
nižji ceni, tudi na obroke� Na voljo je več naprav in 
televizorjev, ki jih najdete na www.telekom.si.

1 leto -50 % 
na naročnino 
paketa  
Office 365 
Business2

1  Akcijska ponudba naprav velja od 3� 5� do 31� 8� 2015 oz� do odprodaje zalog za naročnike paketov Osnovni poslovni paket, Napredni poslovni paket, paket Mladi podjetnik, Poslovni paket 
telefonija in internet, Poslovni paket mobitel in internet, Veliki poslovni paket ter Poslovni paket internet ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev� Akcijske cene v enkratnem plačilu 
ali v mesečnih obrokih veljajo za vse nove in obstoječe naročnike naštetih paketov, ki nimajo obstoječe vezave naročniškega razmerja� Možen je nakup največ ene naprave iz akcijske ponudbe� 
Akcijska ponudba naprav se izključuje s ponudbo 50 % popusta na mesečno naročnino in brezplačno namestitev opreme� Več informacij o ponudbi na www�telekom�si� 

2  Akcijska ponudba 50 % popusta za eno leto velja od 3� 5� do 30� 6� 2015 za nove in obstoječe naročnike paketov Napredni poslovni paket, Napredni poslovni paket 300, Osnovni poslovni paket, 
Mladi podjetnik, Poslovni paket telefonija in internet, Poslovni paket mobitel in internet, Veliki poslovni paket in Poslovni paket internet ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev in 
sklenitvi novega naročniškega razmerja s paketom Office 365 Business�  Po preteku 12 mesecev se začne obračunavati polna mesečna naročnina paketa Office 365 Business� V primeru 
predčasne prekinitve izbranega poslovnega paketa se naročnikom paketa Office 365 Business zaračuna polna mesečna naročnina za celotno obdobje trajanja naročniškega razmerja�

HP EliteDesk 800 G1 TWR
24 x 35 €1

Akcijska cena s poslovnimi paketi na obroke

 ¬ Hitro (procesor Intel® Core™ i7-4790) in odzivno delovanje (8 GB delovnega spomina)
 ¬ 128 GB SSD in 1 TB (7200 obr/min) trdega diska
 ¬ Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) in DVD z licenco za Microsoft Windows 8 
PRO

 ¬ Namizni računalnik s priloženo tipkovnico in miško

Cena brez vezave 1�042 €
Akcijska cena s poslovnimi paketi 840 €1

HP UltraSlim Docking
24 x 6 €
Cena brez vezave na obroke

 ¬ Priklopna postaja za prenosnike HP 9470m, Revolve 810, EliteBook (820, 840, 850, 
940), ZBook 14 in Folio 1040

 ¬ Priklopi: 4 x USB 3�0, 1 x RJ-45, 2 x DisplayPort, 1 x VGA in 1 x AUDIO

Cena brez vezave 144 €

HP EliteBook 850 G2
24 x 50 €1

Akcijska cena s poslovnimi paketi na obroke

                        

 ¬ Zaslon LED z zaščito proti bleščanju, diagonala 39,6 cm (15,6’’),  
ločljivost 1920 x 1080 točk 

 ¬ Hitro (Intel® Core™  i7-5600U (2,6 - 3,2 GHz)) in odzivno 
delovanje (8 GB delovnega spomina)

 ¬ Dovolj prostora za multimedijo (1 TB trdega diska in 32 GB SSD) 
ter grafični kartici AMD Radeon™ R7 in Intel® HD Graphics 5500

 ¬ Operacijski sistem Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) in 
DVD z licenco za Microsoft Windows 8�1 PRO

Cena brez vezave 1�416 €
Akcijska cena s poslovnimi paketi 1.200 €1

720p

HP 250 G3
24 x 15 €1

Akcijska cena s poslovnimi paketi na obroke

                        

 ¬ Zaslon LED z zaščito proti bleščanju, diagonala 39,6 cm (15,6’’), 
ločljivost 1366 x 768 točk

 ¬ Hitro (Intel® Core™ i3 procesor i3-4005U (1,7 GHz)) in odzivno 
delovanje (4 GB delovnega spomina)

 ¬ Dovolj prostora za multimedijo (500 GB trdega diska) in možnost 
povezave s TV ali projektorjem (HDMI-izhod)

 ¬ Operacijski sistem Microsoft Windows® 8�1 (64-bit, v slovenščini 
ali angleščini)

Cena brez vezave 497 €
Akcijska cena s poslovnimi paketi 360 €1

720p

HP ProBook 640 G1
24 x 25 €1

Akcijska cena s poslovnimi paketi na obroke

                        

 ¬ Zaslon LED z zaščito proti bleščanju, diagonala 35,56 cm (14’’), 
ločljivost 1366 x 768 točk 

 ¬ Hitro (Intel® Core™ i3-4000M (2,4 GHz)) in odzivno delovanje 
(4 GB delovnega spomina)

 ¬ Dovolj prostora za multimedijo (500 GB trdega diska) in grafična 
kartica Intel® HD Graphics 4600 

 ¬ Operacijski sistem Microsoft Windows 7 Professional (64-bit) in 
DVD z licenco za Microsoft Windows 8 PRO

Cena brez vezave 787 €
Akcijska cena s poslovnimi paketi 600 €1

720p

Apple MacBook Pro 13 Retina
24 x 56 €1

Akcijska cena s poslovnimi paketi na obroke

                        

 ¬ Zaslon Retina LCD, diagonala 33,78 cm (13,3’’),  
ločljivost 2560 x 1600 točk

 ¬ Hitro (Intel® Core™ i5 (2,6  GHz)) in odzivno delovanje  
(8 GB delovnega spomina)

 ¬ Disk 256 GB SSD in grafična kartica Intel® Iris 
 ¬ Operacijski sistem OS X Mavericks

Cena brez vezave 1�545 €
Akcijska cena s poslovnimi paketi 1.344 €1

720p

2524



BlackBerry  
Classic 
24 x 1450 €
Akcijska cena na obroke

                                                        

 ¬ 2-jedrni procesor (1,5 GHz), 16 GB vgrajenega in 2 GB delovnega 
spomina

 ¬ Zaslon na dotik 8,89 cm (3,5”) in tipkovnica QWERTY 
 ¬ Urejevalnik za Word, Excel in PowerPoint ter pregledovalnik za 
Adobe PDF

 ¬ Funkcija BlackBerry Blend (upravljanje aparata prek aplikacije na 
računalniku)

Cena brez vezave 499 €
Akcijska cena 348 €

8 M 1080p

PONUDBA MOBITELOV

LG 
G Flex 2 
24 x 2095 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Izjemno hiter 8-jedrni procesor (2 + 1,5 GHz), 16 GB vgrajenega in 
2 GB delovnega spomina

 ¬ Ukrivljen zaslon na dotik Full HD OLED, diagonala 13,97 cm (5,5")
 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Upravljanje s tipko na hrbtni strani in funkcija KNOCKON za 
odklepanje in zaklepanje zaslona

 ¬ Inovativno lasersko ostrenje in napredna optična stabilizacija  
slike OIS+

Cena brez vezave 699 €
Akcijska cena 50280 €

13,0 M 2160p

Apple
iPhone 6 16GB 
24 x 2412 €
Akcijska cena na obroke

                                                                    

 ¬ Hiter Applov procesor A8 in 16 GB vgrajenega spomina
 ¬ Zaslon Retina, diagonala 11,94 cm (4,7") 
 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Storitev iCloud za varnostno kopiranje podatkov
 ¬ Zaščita telefona s prstnim odtisom 

Cena brez vezave 705 €
Akcijska cena 579 €

8,0 M 1080p

Samsung
Galaxy S6 32GB
24 x 2395 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Izjemno hiter 8-jedrni procesor (2,1 + 1,5 GHz), 32 GB vgrajenega 
in 3 GB delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik Quad HD Super AMOLED (2560 x 1440 točk,  
577 PPI), diagonala 12,92 cm (5,1")

 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Zaščita telefona s prstnim odtisom, merilec srčnega utripa in 
nasičenosti kisika v krvi

 ¬ Zmogljiva baterija s funkcijo hitrega in brezžičnega polnjenja
 ¬ Možnost internetne shrambe Dropbox (50 GB) in  
OneDrive (100 GB) za obdobje dveh let

Cena brez vezave 790 €
Akcijska cena 57480 €

16,0 M 2160p

Sony 
Xperia Z3
24 x 1995 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (2,5 GHz), 16 GB vgrajenega in 3 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik s tehnologijo TRILUMINOS™,  
diagonala 13,2 cm (5,2")

 ¬ Urejanje dokumentov Word, Excel in PowerPoint ter pregledovanje 
dokumentov Adobe PDF

 ¬ Povečana odpornost na vodo in prah (IP65 in IP68)
 ¬ Tehnologija CleraAudio+™ za kakovostnejše poslušanje glasbe

Cena brez vezave 700 € 
Akcijska cena 47880 €

20,7 M 2160p

Nokia 
Lumia 930
24 x 1350 €
Akcijska cena na obroke

                                                                    

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (2,2 GHz), 32 GB vgrajenega in 2 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik OLEG s tehnologijo ClearBlack,  
diagonala 12,7 cm (5")

 ¬ Urejanje dokumentov Word, Excel in PowerPoint
 ¬ Povečana odpornost na praske s Corning® Gorilla® Glass 3
 ¬ Brezplačna navigacija HERE Drive+ in kamera s tehnologijo 
PureView

Cena brez vezave 540 €
Akcijska cena 324 €

20,0 M 1080p

HTC 
Desire EYE
24 x 1695 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Izjemno hiter 4-jedrni procesor (2,3 GHz), 16 GB vgrajenega in  
2 GB delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik Full HD LCD, diagonala 13,2 cm (5,2")
 ¬ Upravljanje zaklenjenega zaslona s kretnjami in povečana 
odpornost na vodo (IPX7)

 ¬ Napredna sprednja kamera (namenjana selfijem)

Cena brez vezave 560 €
Akcijska cena 40680 €

13,0 M 1080p

Samsung 
Galaxy S6 edge 32GB
24 x 2995 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Izjemno hiter 8-jedrni procesor (2,1 + 1,5 GHz), 32 GB vgrajenega 
in 3 GB delovnega spomina

 ¬ Ukrivljen zaslon na obeh robovih Quad HD Super AMOLED (2560 x 
1440 točk, 577 PPI), diagonala 12,92 cm (5,1")

 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Zaščita telefona s prstnim odtisom, merilec srčnega utripa in 
nasičenosti kisika v krvi

 ¬ Zmogljiva baterija s funkcijo hitrega in brezžičnega polnjenja
 ¬ Možnost internetne shrambe Dropbox (50 GB) in  
OneDrive (100 GB) za obdobje dveh let

Cena brez vezave 950 €
Akcijska cena 71880 €

16,0 M 2160p

NOVO NOVO

NOVO

 Pregled ponudbe, cene in pogoje nakupa mobitelov najdete na strani 31� 2726



Huawei
Ascend Mate 7
24 x 1495 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Izjemno hiter 8- jedrni procesor (1,8 + 1,3 GHz), 16 GB vgrajenega 
in 2 GB delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik IPS LCD, diagonala 15,24 cm (6") 
 ¬ Urejanje dokumentov Word, Excel in PowerPoint ter pregledovanje 
dokumentov Adobe PDF

 ¬ Zaščita telefona s prstnim odtisom 
 ¬ Zmogljiva baterija

Cena brez vezave 499 €
Akcijska cena 35880 €

13,0 M 1080p

Cat® 
S50
24 x 1295 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Hiter 4- jedrni procesor (1,2 GHz), 8 GB vgrajenega in 2 GB 
delovnega spomina 

 ¬ Zaslon na dotik, diagonala 11,94 cm (4,7") 
 ¬ Povečana odpornost na praske s Corning® Gorilla® Glass 3
 ¬ Povečana odpornost na vodo in prah (IP67) ter okoljske dejavnike 
(MIL-STD-810G)

 ¬ Možnost deljenja internetne povezave (USB, WiFi in Bluetooth)

Cena brez vezave 460 €
Akcijska cena 31080 €

8,0 M 1080p

Sony 
Xperia Z3 Compact
24 x 1295 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (2,5 GHz), 16 GB vgrajenega in 2 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik s tehnologijo TRILUMINOS™,  
diagonala 11,7 cm (4,6")

 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Povečana odpornost na vodo in prah (IP65 in IP68)
 ¬ Tehnologija CleraAudio+™ za kakovostnejše poslušanje glasbe

Cena brez vezave 540 €
Akcijska cena 31080 €

20,7 M 2160p

Nokia 
Lumia 830
24 x 695 €
Akcijska cena na obroke

                                                                    

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (1,2 GHz), 16 GB vgrajenega in 1 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik IPS LCD s tehnologijo ClearBlack,  
diagonala 12,7 cm (5")

 ¬ Urejanje dokumentov Word, Excel in PowerPoint
 ¬ Povečana odpornost na praske s Corning® Gorilla® Glass 3
 ¬ Brezplačna navigacija HERE Drive+ in kamera s tehnologijo 
PureView

Cena brez vezave 480 €
Akcijska cena 16680 €

10,0 M 1080p

LG 
G3 S
24 x 695 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (1,2 GHz), 8 GB vgrajenega in 1 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik HD IPS, diagonala 12,7 cm (5")
 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Upravljanje s tipko na hrbtni strani in funkcija KNOCKON za 
odklepanje in zaklepanje zaslona

 ¬ Inovativno lasersko ostrenje

Cena brez vezave 289 €
Akcijska cena 16680 €

8,0 M 1080p

Samsung 
Galaxy A5
24 x 1295 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (1,2 GHz), 16 GB vgrajenega in 2 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik Super AMOLED s tehnologijo Adaptive Display, 
diagonala 12,63 cm (5")

 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Izboljšana funkcija za varčevanje z baterijo
 ¬ Tanko kovinsko ohišje 

Cena brez vezave 440 €
Akcijska cena 31080 €

13,0 M 1080p

LG 
G3
24 x 1495 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (2,46 GHz), 32 GB vgrajenega in 3 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik Quad HD IPS (2560 x 1440 točk, 536 PPI), 
diagonala 13,97 cm (5,5")

 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Upravljanje s tipko na hrbtni strani in funkcija KNOCKON za 
odklepanje in zaklepanje zaslona

 ¬ Inovativno lasersko ostrenje in napredna optična stabilizacija slike 
OIS+

Cena brez vezave 509 €
Akcijska cena 35880 €

13,0 M 2160p

Samsung
Galaxy A3
24 x 795 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   
 

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (1,2 GHz), 16 GB vgrajenega in 1,5 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik qHD Super AMOLED, diagonala 11,48 cm (4,5")
 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Izboljšana funkcija za varčevanje z baterijo
 ¬ Tanko kovinsko ohišje 

Cena brez vezave 300 €
Akcijska cena 19080 €

8,0 M 1080p

 Pregled ponudbe, cene in pogoje nakupa mobitelov najdete na strani 31� 2928



»Pri nas razumemo in prisluhnemo malim, 
srednjim in velikim podjetjem. Kakovostne in 
praktične rešitve vam ponudimo na enem mestu 
in jih prilagodimo vašim željam in potrebam. 
Obiščite nas, ekipa izkušenih svetovalcev bo za 
vas oblikovala pravo poslovno ponudbo mobilne 
in fiksne telefonije, interneta, televizije ter vrsto 
dodatnih naprednih storitev. S pravo kombinacijo 
naših storitev boste svoj posel še nadgradili.«

Vesna Šabeder
Telekomov center Maribor

Za več informacij:
 ¬ pokličite klicni center za poslovne uporabnike na 

brezplačno številko 080 70 70 (vsak delavnik  
med 8� in 17� uro), 

 ¬ pišite na poslovni@telekom.si,
 ¬ obiščite www.telekom.si/podjetniki�

OSEBNO 
SVETOVANJE  
SAMO ZA VAS
Predani svojemu poslu.

Uporabniki nam zaupate že vrsto let, kar dokazujete 
tudi v različnih raziskavah. Že vrsto let zapored pa 
nam podeljujete tudi nagrado Trusted Brand. Hvala 
vam za zaupanje.

Svetovanje prek telefona
Vaše mnenje in čas cenimo, zato smo samo za vas, 
poslovne uporabnike, odprli brezplačno številko 
080 70 70, na kateri vam izkušeni svetovalci svetujejo 
in pomagajo pri izbiri poslovnih rešitev za vaš posel�

Osebno svetovanje
Vljudno vabljeni tudi v najbližji  Telekomov center, 
kjer vam bomo svetovali o primerni poslovni ponudbi 
za vaš posel in predstavili številne rešitve, ki jih 
ponujamo v Telekomu Slovenije�

Tehnična pomoč
Za tehnična vprašanja in pomoč nas pokličite na 
brezplačno številko 080 1000 in za poslovne storitve 
izberite 5, lahko pa pošljete sporočilo na e-naslov 
tehnicna.pomoc@telekom.si ali oddate zahtevek 
za tehnično pomoč na portalu Moj Telekom� Pri 
prijavi napake sporočite svoje uporabniško ime 
za širokopasovne storitve ali telefonsko številko, 
podroben opis napake in kontaktno številko�

 Razvejana prodajna mreža Telekoma Slovenije uporabnikom omogoča nakup akcijskih mobitelov po vsej Sloveniji. Zaradi tega je mogoče, da določenega mobitela ni na voljo na vseh prodajnih 
mestih hkrati� Količina naprav je omejena�
 Akcijska cena z obročnim plačilom kupnine: Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz� podaljšanju naročniškega razmerja s storitvami Mobitel za obdobje vezave 12 ali 24 mesecev v splošni akciji 
z obročnim plačilom kupnine� Plačilo kupnine je v 12 ali 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih na podlagi računa za storitve Telekoma Slovenije� Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa UMTS 
št� 14/2005 oz� UMTS št� 14/2005 Povezani ali Aneksa GSM št� 16/2009 oz� GSM št� 16/2009 Povezani ali Aneksa UMTS št� 17/2010 ali Aneksa UMTS št� 18/2011 ali Aneksa UMTS št� 19/2012 
(vsi za obdobje vezave 24 mesecev) ali Aneksa št� 20/2013 (za obdobje vezave 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav� Ponudba ne velja za pakete: Paket SOS, 
Mobilni Internet XS, S, M, L, XL, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Avtotelefon, Internet Itak, Enostavni (razen Enostavni 1000), Poslovni Enostavni (razen Poslovni Enostavni 2000), 
Penzion 300 plus in Druga številka� Za več informacij o akcijskem nakupu naprav, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, in obročnem plačilu naprave obiščite www�telekom�si�
 Akcijska cena: Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz� podaljšanju naročniškega razmerja s storitvami Mobitel za obdobje vezave 12 ali 24 mesecev� Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa 
UMTS št� 14/2005 oz� UMTS št� 14/2005 Povezani ali Aneksa GSM št� 16/2009 oz� GSM št� 16/2009 Povezani ali Aneksa UMTS št� 17/2010 ali Aneksa UMTS št� 18/2011 ali Aneksa UMTS št� 
19/2012 (vsi za obdobje vezave 24 mesecev) ali Aneksa št� 20/2013 (za obdobje vezave 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujejo ostale pogoje� Ponudba ne velja za pakete: Paket SOS, Mobilni Internet 
XS, S, M, L, XL, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Avtotelefon, Internet Itak, Enostavni (razen Enostavni 1000), Poslovni Enostavni (razen Poslovni Enostavni 2000), Penzion 300 plus in 
Druga številka� Za več informacij o akcijskem nakupu naprav, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, in obročnem plačilu naprave obiščite www�telekom�si�
 Cena brez vezave: Priporočena maloprodajna cena uvoznika/dobavitelja za slovenski trg�
 Ostali pogoji nakupa za nove naročnike in vse pakete: S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe 
obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedene pakete pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR�
Novi ali obstoječi naročniki, ki nimajo veljavnega aneksa, so upravičeni do nakupa ene naprave iz prodajnih akcij za storitve Mobitel� Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, SMS-/MMS-i 
in prenos podatkov so namenjeni običajni uporabi storitve� Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena� Med kršitve sodijo namerna preobremenitev 
omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno 
klicanje oz� pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd� V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da naročnikova uporaba storitve škoduje Telekomu Slovenije, si pridržuje pravico 
naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve�
 Slike so simbolične� Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo� Cene so v EUR z DDV� Cene in pogoji iz ponudbe veljajo na dan izida kataloga, 11. 5. 2015� Telekom Slovenije si prizadeva 
za ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih v katalogu družbe in v drugih javnih objavah� Kljub temu pa lahko motnja v delovanju tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga 
obdelava podatkov povzroči napako pri objavljenih podatkih, za kar se opravičujemo in prosimo za razumevanje� Napaka bo odpravljena v najkrajšem možnem času, in sicer v virtualnem 
katalogu na www�telekom�si, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne kasnejše spremembe cen� Podatke o napravah Telekomu Slovenije posreduje uradni zastopnik proizvajalca� V primeru, da 
potrošnik ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporoči na elektronski naslov poslovni@telekom�si� Za več informacij o celotni ponudbi Telekoma Slovenije obiščite 
Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto, www�telekom�si ali pokličite 080 70 70�

Sony
Xperia E3
24 x 250 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (1,2 GHz), 4 GB vgrajenega in 1 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik, diagonala 11,4 cm (4,5")
 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Fotografiranje s HDR-tehnologijo 
 ¬ Možnost deljenja internetne povezave (USB in WiFi) 

Cena brez vezave 190 €
Akcijska cena 60 €

5,0 M 1080p

LG 
L Bello
24 x 395 €
Akcijska cena na obroke

                                                                       

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (1,3 GHz), 8 GB vgrajenega in 1 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik IPS LCD, diagonala 12,7 cm (5”)
 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Upravljanje s tipko na hrbtni strani in funkcija KNOCKON za 
odklepanje in zaklepanje zaslona

 ¬ Funkcija QuickMemo za preprost vnos opomb in beležk na sliko

Cena brez vezave 200 €
Akcijska cena 9480 €

8,0 M 1080p

Huawei
Ascend G620S
24 x 295 €
Akcijska cena na obroke

                                                                   

 ¬ Hiter 4- jedrni procesor (1,2 GHz), 8 GB vgrajenega in 1 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik, diagonala 12,7 cm (5") 
 ¬ Pregledovanje dokumentov Word, Excel, PowerPoint in Adobe PDF
 ¬ Možnost deljenja internetne povezave (USB in WiFi) 

Cena brez vezave 190 €
Akcijska cena 7080 €

8,0 M 1080p

Nokia
Lumia 735
24 x 550 €
Akcijska cena na obroke

                                                                    

 ¬ Hiter 4-jedrni procesor (1,2 GHz), 8 GB vgrajenega in 1 GB 
delovnega spomina

 ¬ Zaslon na dotik HD OLED s tehnologijo ClearBlack,  
diagonala 11,96 cm (4,7")

 ¬ Urejanje dokumentov Word, Excel in PowerPoint
 ¬ Povečana odpornost na praske s Corning® Gorilla® Glass 3
 ¬ Brezplačna navigacija HERE Drive+ 

Cena brez vezave 270 €
Akcijska cena 132 €

6,7 M 1080p

 Pregled ponudbe, cene in pogoje nakupa mobitelov najdete na strani 31� 3130



Vedno predani poslu�
www.telekom.si/podjetniki

*Naročniško razmerje Druga številka je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki ga lahko sklenejo naročniki paketa Poslovni Neomejeni C. Z vklopom podrejenega naročniškega 
razmerja Druga številka prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Poslovni Neomejeni C. Poslovni Neomejeni 
C z mesečno naročnino 29,95 EUR oz. 23,95 EUR za naročnike storitev SiOL oz. fiksnih poslovnih paketov vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja, neomejene 
SMS-/MMS-e ter 3 GB prenosa podatkov. Znižana mesečna naročnina za paket 23,95 EUR pa velja, če je naročnik tega paketa istočasno tudi nov ali obstoječ naročnik storitev SiOL 
oz. fiksnega poslovnega paketa in ima skupni račun. V primeru prekinitve storitve SiOL oz. fiksnega poslovnega paketa ali skupnega računa se naročniku za paket zaračuna polna 
mesečna naročnina. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v 
naslednje obračunsko obdobje. Storitve, ki so opravljene po porabljenih zakupljenih količinah, se zaračunajo po ceniku nosilnega razmerja. Ob vklopu podrejenega naročniškega razmerja 
Druga številka se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 10 EUR. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna 
priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v naveden paket, pa se strošek menjave ne zaračuna. Znižane mesečne 
naročnine paketa Poslovni Neomejeni C za dva uporabnika znaša od 33,95 EUR na mesec in velja, če so naročniki paketa istočasno tudi novi ali obstoječi naročniki fiksnega poslovnega 
paketa ali izbranih paketov storitev SiOL (TopTrio Penzion, TopTrio A, TopTrio B, TopTrio C, TopTrio D, TopSolo, TopDuo in/ ali TopDuoTV) in imajo naročen skupni račun. V primeru 
prekinitve izbranega fiksnega poslovnega paketa ali paketa storitev SiOL in/ali skupnega računa se naročnikom za paket zaračuna polna mesečna naročnina. Cene so v EUR z DDV.  
Za več informacij o prodajni ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center ali pokličite 080 70 70.

POSLOVNI 
NEOMEJENI C  
ZA DVA
Mobilni paket, s katerim 
združite 2 številki v eno 
naročnino.

minute v vsa  
SLO omrežja NEOMEJENO

sporočila 
SMS/MMS NEOMEJENO

prenos  
podatkov 3 GB
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