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BREZSKRBNA
KOMUNIKACIJA

ZA DVA
Minute v vsa
SLO omrežja

NA OSEBO

LE

Sporočila
SMS/MMS

15 €
98

na mesec1

10 GB

Prenos
podatkov

NAJVEČ

5€

ZA DVA

na mesec1

Mobilni paket za dva uporabnika
Izberite paket Brezskrbni za dva uporabnika, saj za 31,95 EUR
na mesec oba dobita neomejene klice in sporočila SMS/MMS, kar je
le 15,98 EUR na mesec za enega uporabnika. Prenos podatkov
(10 GB) plačata po porabi, a ne več kot 5 EUR na mesec za oba
skupaj. Ponudba velja do 31. 3. 2016.1

Samsung
Galaxy A3 (2016)

Samsung
Galaxy A5 (2016)

24 x

24 x

895 €

Akcijska cena na obroke
13,0 M

Akcijska cena na obroke
13,0 M

1080p

¬¬ Hiter 4-jedrni procesor z 1,5 GHz, 16 GB vgrajenega
in 1,5 GB delovnega spomina
¬¬ Zaslon Super AMOLED na dotik,
diagonala 11,94 cm (4,7”)
¬¬ Modern dizajn, ohišje iz kovine in stekla
Cena brez vezave
Akcijska cena
Na voljo tudi v zlati in črni barvi.

1295 €

330 €
214 80 €

1080p

¬¬ Zelo hiter 8-jedrni procesor z 1,6 GHz,
16 GB vgrajenega in 2 GB delovnega spomina
¬¬ Zaslon Super AMOLED na dotik,
diagonala 13,2 cm (5,2”)
¬¬ Čitalec prstnih odtisov, vzdržljiva baterija z
možnostjo hitrega polnjenja
Cena brez vezave
Akcijska cena

440 €
310 80 €

Na voljo tudi v zlati in beli barvi.

www.telekom.si
Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket z mesečno naročnino 19,95 EUR vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Cena
15,98 EUR na osebo je izračunana iz mesečne naročnine 19,95 EUR in naročnine za Drugo številko, ki znaša 12 EUR, kar je skupaj 31,95 EUR za oba. Prenos podatkov se obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec, ki se
zaračuna le enkrat in velja za obe naročniški razmerji. Pri prenosu podatkov velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Po preseženi vključeni količini prenosa podatkov
v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) se hitrost prenosa podatkov 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.
Naročniško razmerje Druga številka - Brezskrbni je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki ga lahko sklenejo le naročniki paketa Brezskrbni v promocijskem obdobju od 12. 2. do 31. 3. 2016. S tem naročniki prejmejo dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine
nosilnega naročniškega razmerja paketa Brezskrbni. Storitve, ki so opravljene po porabljenih zakupljenih količinah, se zaračunajo po ceniku nosilnega razmerja. Ob vklopu podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni se nosilnemu naročniškemu razmerju
zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 12 EUR. Ostali pogoji so na zadnji strani.
Pogoji akcijskega nakupa mobitelov na obroke in ostali pogoji nakupa so na zadnji strani.

Brezplačen izvod

1

KOMUNICIRAJTE
DVAKRAT VEČ
ZA ISTO CENO
Enostavni 1000 plus

1.000 1.000
+
ENOT ENOT

ZA 2.000 ENOT
95
LE

15 €

Minute v vsa Sporočila Prenos
SLO omrežja SMS/MMS podatkov

na mesec1

Vsak mesec kar 2.000 enot mobilnih storitev
Ob izbiri mobilnega paketa Enostavni 1000 plus do 31. 3. vsak mesec
dobite kar 2.000 enot mobilnih storitev, ki jih lahko poljubno porabite.
Ponudba velja za nove in obstoječe naročnike ter tudi za poslovne
uporabnike. Obstoječi naročniki paketa Enostavni 1000 plus pošljite
SMS z vsebino AKCIJA 1000 ENOT na 1918 in si tako enostavno vklopite
dodatnih brezplačnih 1.000 enot.1

Lenovo
A1000

Microsoft
Lumia 550

LG
Zero





24 x

Akcijska cena

Akcijska cena

Akcijska cena na obroke

1€

19 €

5,0 M

5,0 M

13,0 M

720p

¬¬ Hiter 4-jedrni procesor z 1,3 GHz, 8 GB vgrajenega in
1 GB delovnega spomina
¬¬ Zaslon na dotik, diagonala 10,16 cm (4”)
¬¬ Podpora za dve kartici SIM

¬¬ Hiter 4-jedrni procesor z 1,1 GHz, 8 GB vgrajenega in
1 GB delovnega spomina
¬¬ Zaslon na dotik, diagonala 11,9 cm (4,7”)
¬¬ Radijski sprejemnik FM

Cena brez vezave

Cena brez vezave

Na voljo tudi v beli barvi.

70 €

595 €

160 €

1080p

¬¬ Hiter 4-jedrni procesor z 1,2 GHz, 16 GB vgrajenega in
1,5 GB delovnega spomina
¬¬ Zaslon HD IPS na dotik s tehnologijo In-Cell Touch,
diagonala 12,7 cm (5”)
¬ Rahlo ukrivljena oblika mobitela, funkcija KNOCKON (za
odklepanje in zaklepanje mobitela potrkate po zaslonu)
Cena brez vezave
Akcijska cena

270 €
142,80 €

Na voljo tudi v srebrni barvi.

Naročniško razmerje s paketom Enostavni 1000 plus vključuje 1.000 enot storitev za 15,95 EUR mesečno. Sklenejo ga lahko novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. V akcijskem obdobju od 1. 2. do 31. 3. 2016 vsi
novi naročniki paketa Enostavni 1000 plus pridobijo dodatno brezplačnih 1000 enot storitev, ki veljajo do preklica. Paket poslovnim uporabnikom dodatno omogoča tudi neomejene pogovore znotraj podjetja. Vezava naročniškega razmerja z akcijskim nakupom naprave v skladu
s Pogoji akcijskega nakupa naprav je pogoj za sklenitev navedenega paketa za obstoječe naročnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ni pa pogoj za sklenitev navedenega paketa za nove naročnike mobilnih storitev Telekoma Slovenije (nov vklop, prehod iz predplačniškega
razmerja Mobi v naročniško razmerje in prehod od drugega operaterja). 1 enota storitve je enaka 1 minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali 1 poslanemu SMS-/MMS-u ali 1 MB prenesenih podatkov. Ostali pogoji so na zadnji strani.
Pogoji akcijskega nakupa mobitelov na obroke in ostali pogoji nakupa so na zadnji strani.
1

IZJEMNA IZKUŠNJA
TELEVIZIJE IN
HITRI INTERNET
V PAKETIH
TopTrio
5 MESECEV
DO

70%
CENEJE1

Uživajte s paketi TopTrio

HP
250 G4 N0Z99EA
24 x

15 €

3

Akcijska cena na obroke
VGA

¬¬ WLED-zaslon z zaščito proti bleščanju z ločljivostjo
1366 x 768 točk, diagonala 39,6 cm (15,6’’)
¬¬ Procesor Intel® Pentium® 3825U (1,9 GHz),
500 GB trdega diska in 4 GB delovnega spomina
Cena brez vezave
Akcijska cena

529 €
360 €

V videotekah več kot 10.000 vsebin

Izberite paket TopTrio in si zagotovite:
• 5 mesecev do 70 % nižjo naročnino izbranega paketa TopTrio1 (znotraj tega obdobja 1 mesec
brezplačnega preizkušanja brez obveznosti2) ali
• nakup televizije, tablice ali prenosnika po ugodnih cenah na obroke in brez obresti3.
Novi naročniki dobite tudi:
• brezplačen priklop televizije, interneta in telefona na vašem domu ob vezavi za 24 mesecev in
• TV-adapter za enostaven priklop televizije na modem brez vrtanja in novih inštalacij za samo
4,95 EUR.4

Videoteke na SiOL TV vam omogočajo izbiro
in ogled izbranega filma, serije ali risanke
po ugodni ceni za vso družino. Na voljo je
8 videotek: DKino, Pickbox, HBO OD, HBO GO,
Minimax+, Voyo in druge.
Ne prezrite: V videoteki DKino je po novem
čas izposoje podaljšan na 48 ur, izbrane
vsebine pa si lahko prek TViN-a ogledate tudi
na prenosniku.
Vsi deli 1. in 2. sezone serije Ena žlahtna
štorija so brezplačno na voljo vsem
naročnikom SiOL TV (na programskem mestu
10 ali 243 preko komunikatorja BOX) ter
prijavljenim uporabnikom TViN-a.

BREZPLAČNA MOBILNA
APLIKACIJA DALJINEC+
Samsung
UE50JU6872
24 x

38 €

3

Akcijska cena na obroke
¬¬ Zaslon Nano Crystal UHD z ločljivostjo 3840 x 2160 točk in 1400 Hz
osveževanjem, diagonala 125 cm (50”)
¬¬ SMART TV s podporo DVB-T2, C, S2 in podporo za Dolby Digital Plus,
DTS Premium Sound 5.1
Cena brez vezave
Akcijska cena

Daljinec+ vam na mobilni napravi
pomaga izbrati najboljše vsebine na
SiOL TV in TViN-u. Hitro in enostavno
lahko pregledujete vsebine, jih
izberete za kasnejši ogled ali
preverite najbolj gledane vsebine.
Z Daljincem+ lahko tudi preklapljate
med programi.5

1.299 €
912 €

Nov naročnik je vsak naročnik, ki sklene pogodbo, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da v omrežju Telekoma Slovenije priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih šestih mesecih ni bil zaseden, kar zagotavlja s podpisom. V primeru, da Telekom Slovenije
ob preveritvi priključka ugotovi, da je naročnik kršil ta pogoj, se naročniku zaračuna celoten znesek pogodbenih obveznosti. Kot novega naročnika se ne upošteva naročnika, ki prehaja znotraj različnih omrežij Telekoma Slovenije, upošteva se le naročnik na lokaciji ne glede
na tip priključka.
1
Akcijska ponudba paketov TopTrio 5 mesecev do 70 % ceneje (pri paketih TopTrio A, TopTrio CineStar in TopTrio Penzion 50 % popusta na mesečno naročnino prvih 5 mesecev, pri paketu TopTrio B 60 % popusta na mesečno naročnino prvih 5 mesecev, pri paketih TopTrio C
in TopTrio D 70 % popusta na mesečno naročnino prvih 5 mesecev) velja od 16. 11. 2015 do 21. 3. 2016 za nove naročnike ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Ponudba se izključuje z akcijsko ponudbo naprav SiOL.
2
Novi naročniki lahko ob koriščenju akcije 5 mesecev do 70 % ceneje in vezavi 12 ali 24 mesecev brez obveznosti prekinejo pogodbo v roku 30 dni od sklenitve naročniškega razmerja z izbranim paketom. Stroški namestitve in mesečne naročnine se jim ob tem ne zaračunajo.
Za storitve, ki se obračunajo po ceniku (telefonski pogovori, izposoja vsebin iz videotek na SiOL TV, dodatno naročene programske sheme in programske opcije), so naročniki dolžni plačati dejansko porabo. Za prekinitev naročniškega razmerja se šteje pisno poslana odpoved
s pripisom imena paketa (na primer TopTrio) na naslov Telekom Slovenije, Naročniška služba, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. Ponudba velja od 2. 3. 2015 do 21. 3. 2016.
3
Akcijska ponudba naprav SiOL velja od 16. 11. 2015 do 21. 3. 2016 za nove in obstoječe nevezane naročnike paketov TopSolo, TopDuo, TopDuo TV, TopTrio Penzion, TopTrio A, TopTrio CineStar, TopTrio B, TopTrio C, TopTrio D, TopTrio Enostavni in Modri ob vezavi naročniškega
razmerja za 12 ali 24 mesecev. Plačilo kupnine je v 12 ali 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih na podlagi računa za storitve Telekoma Slovenije. Izračun prihranka je narejen na podlagi priporočljive maloprodajne cene izdelka, zmanjšane za celotno plačilo na obroke. Možen
je nakup ene naprave iz akcijske ponudbe. Akcijska ponudba naprav SiOL se izključuje z akcijo paketov TopTrio 5 mesecev do 70 % ceneje. Količina naprav je omejena. Cene so v EUR z DDV. Več informacij o ponudbi, obročnem plačilu in pogojih akcijskega nakupa naprav na
www.telekom.si.
4
Akcijska ponudba TV-adapterja za 4,95 EUR velja od 16. 11. 2015 do 21. 3. 2016 za nove naročnike paketov Modri, TopTrio oz. paketov, ki vključujejo internet SiOL (razen Trio osnovni in Trio neomejeni), ter za obstoječe naročnike ob prehodu na pakete TopTrio na omrežjih
OŠO ob vezavi naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev. V primeru, da naročniki, ki kupijo TV-adapter po akcijski oz. subvencionirani ceni, prekinejo naročniško razmerje pred iztekom 12 oz. 24 mesecev, soglašajo, da jim Telekom Slovenije na zadnjem mesečnem računu
za opravljene storitve ali na posebnem računu zaračuna sorazmeren delež zneska subvencioniranega nakupa opreme iz ponudbe, ki se izračuna glede na redno ceno, ki znaša 70 EUR, od prekinitve do izteka obdobja vezave za polno število mesecev.
5
Mobilno aplikacijo Daljinec+ lahko uporabljajo naročniki storitve SiOL TV z opremo BOX, pri čemer morata biti BOX in mobitel povezana v isto omrežje, BOX pa priključen v standarden način delovanja.

PROGRAM ZVESTOBE
TELEKOMA SLOVENIJE
Unovčite točke in prihranite

NE ZAMUDITE,
UNOVČITE
TOČKE ZVESTOBE
LE ŠE DO 31. 3.!

Članom Programa zvestobe se točke ugodnosti zbirajo
samodejno in brez obveznosti. Stanje točk najdete
na mesečnem računu ali jih kadarkoli preverite na
portalu Moj Telekom (https://moj.telekom.si) ali
prek SMS-a, tako da s svoje nosilne številke pošljete
SMS z vsebino PZ TOCKE na 1919.
Zbrane točke iz leta 2015 unovčite pravočasno samo še do 31. marca letos.

www.telekom.si/program-zvestobe

Že 10 točk lahko izkoristite za popust pri nakupu
izdelkov na obroke.

Samsung
Galaxy TAB E 9.6 WiFi

WD
Zunanji disk Elements 2 TB

24 x

24 x

8€

1

Cena na obroke za 10 točk
5,0 M

5€

1

Cena na obroke za 10 točk
¬¬ Dimenzije 111 x 82,4 x 21 mm
¬¬ Masa 234 g
¬¬ Tip priključitvenega vmesnika USB 3.0
¬¬ Napajanje prek USB

720p

¬¬ Hiter 4-jedrni (1,3 GHz) procesor, 8 GB vgrajenega
in 1,5 GB delovnega spomina
¬¬ Zaslon na dotik TFT, diagonala 24,43 cm (9,6")
¬¬ Možnost pogleda v dveh oknih
¬¬ Razširitev spomina z dodatno spominsko kartico (MicroSD)

Porabite točke po svoje

Z e-računom do 200 točk

Zbrane točke lahko zamenjate tudi za izbrane storitve Telekoma
Slovenije, za popust na mesečnem računu, za popust pri nakupu
v Telekomovem centru ali E-trgovini ali za polnitev računa Mobi.
Obiščite https://moj.telekom.si ali Telekomov center in zbrane točke
porabite po svoje.

Naročite e-račun, saj je brezplačen in prijazen do okolja.
Člani Programa zvestobe ob tem dobite 200 točk, ki jih lahko
zamenjate za številne ugodnosti.2

080 8000

+386 41 700 700

facebook.com/TelekomSlovenije

info@telekom.si

www.telekom.si

twitter.com/TelekomSlo

youtube.com/TelekomSlovenije

Ponudba naprav je omejena in velja za člane Programa zvestobe Telekoma Slovenije, ki so polnoletni, imajo sklenjeno naročniško razmerje najmanj 6 mesecev, v zadnjih 120 dneh niso kupili izdelka iz ponudbe Programa zvestobe in nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti.
Cene in pogoji iz ponudbe veljajo na dan 1. 3. 2016. V Program zvestobe Telekoma Slovenije se lahko včlanijo vsi, ki imajo sklenjeno mobilno naročniško razmerje pri Telekomu Slovenije in uporabniki Mobi. Včlanijo se lahko naročniki storitev Telekoma Slovenije, ki so zasebni
uporabniki, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost, ter uporabniki Mobi. Več informacij o Programu zvestobe je na voljo na www.telekom.si, 041 700 700 ali 080 8000 in v Telekomovih centrih.
2
E-račun naročite tako, da pišete na e-poslovanje.racuni@telekom. si, v »Zadevo« vpišete šifro naročnika s svojega računa, v sporočilu pa navedete naziv in naslov naročnika. 200 točk pridobite, če še niste naročeni na e-račun, in to samo enkrat, ne glede na to, za koliko
naročniških razmerij ga naročite.
1

Razvejana prodajna mreža Telekoma Slovenije uporabnikom omogoča nakup akcijskih mobitelov po vsej Sloveniji. Zaradi tega se lahko zgodi, da določene naprave 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 ali v enkratnem znesku. 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 mobitelov po akcijskih cenah ne velja za pakete: Paket SOS, Mobilni
Internet XS, S, M, L, XL, Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Avtotelefon in Internet Itak, Enostavni (razen Enostavni 1000 in Enostavni 1000 plus), Poslovni Enostavni (razen Poslovni Enostavni 2000), Penzion 300 plus in Druga številka. Več informacij o nakupu naprav po
akcijskih cenah, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, na www.telekom.si.
Cena brez vezave: Priporočena maloprodajna cena uvoznika/dobavitelja za slovenski trg.
Ostali pogoji: Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i v paketu Brezskrbni 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. Navedene količine mobilnih paketov 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.
S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom za vsako razmerje zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa s storitvami Mobitel v nov paket pa se zaračuna enkraten znesek v višini 20 EUR.
Slike so simbolične. Cene so v EUR z DDV. Cene in pogoji iz ponudbe veljajo na dan izida kataloga, 1. 3. 2016. 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 in vse morebitne spremembe v katalogu bodo odpravljene v najkrajšem možnem času na
www.telekom.si. Podatke o napravah Telekomu Slovenije posreduje uradni zastopnik proizvajalca. V primeru, da potrošnik ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, nam to lahko sporoči na info@telekom.si.
Za več informacij o celotni ponudbi Telekoma Slovenije obiščite Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto, www.telekom.si ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000.
naklada: 603.000 kosov // Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor // www.posta.si
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Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

