POSEBNI POGOJI PROMOCIJE PAKETOV KOMBO
ZIMA (v nadaljevanju: Posebni pogoji promocije
Kombo Zima)
Družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1),
je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti ponuja tudi posebno promocijo Kombo
Zima (v nadaljevanju: Promocija Zima) v skladu s svojimi Splošnimi pogoji za izvajanje
elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike, če je Naročnik potrošnik, oziroma
Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in
podjetnike, če je Naročnik pravna oseba ali podjetnik, temi Posebnimi pogoji promocije
Kombo Zima in vsakokrat veljavnimi predpisi Republike Slovenije.
Posebni pogoji promocije Kombo Zima so neločljivi sestavni del Splošnih pogojev (kot so
opredeljeni v nadaljevanju) ter veljajo v okviru oziroma kot del Splošnih pogojev – vse v
vsebini, kot to določajo ti Posebni pogoji promocije Kombo Zima.
Vsebina Posebnih pogojev promocije Kombo Zima je naslednja:

Opredelitve in splošne določbe:
Opredelitve, uporabljene v Posebnih pogojih promocije Kombo Zima in v ostalih listinah,
katerih priloga so Posebni pogoji promocije Kombo Zima, imajo pomen kot sledi:
a) Splošni pogoji: Splošni pogoji so Splošni pogoji za izvajanje elektronskih
komunikacijskih storitev za potrošnike, če je Naročnik potrošnik oz Splošni pogoji za
izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, če je
Naročnik pravna oseba ali podjetnik, ter zajemajo tudi Posebne pogoje za izvajanje
mobilnih storitev, če ima Naročnik sklenjeno Naročniško pogodbo za mobilne storitve in
Posebne pogoje za izvajanje širokopasovnih storitev, če ima Naročnik sklenjeno Naročniško
pogodbo za širokopasovne storitve ter Posebne pogoje paketov A1 KOMBO. Vsi ti pogoji so
dosegljivi na spletni strani www.A1.si in na prodajnih mestih A1.
b) Posebni pogoji promocije Kombo Zima: so predmetni posebni pogoji, v skladu s katerimi
A1 izvaja storitve v okviru promocijske ponudbe Zima 24, Zima 12, Zima+ 24, Zima+ 12.
c) Promocija Zima: je posebna ponudba A1, ki zajema Promocijsko ponudbo Zima 24, Zima
12, Zima+ 24, Zima+ 12.
d) Promocijska ponudba Zima 24: je ponudba, ki opredeljuje ugodnosti, do katerih je
Naročnik širokopasovnih storitev upravičen v okviru ponudbe Zima 24, ter pogoje, ki jih
mora izpolniti, da je do teh ugodnosti upravičen.
e) Promocijska ponudba Zima 12: je ponudba, ki opredeljuje ugodnosti, do katerih je
Naročnik širokopasovnih storitev upravičen v okviru ponudbe Zima 12, ter pogoje, ki jih
mora izpolniti, da je do teh ugodnosti upravičen.
f) Promocijska ponudba Zima+ 24: je ponudba, ki opredeljuje ugodnosti, do katerih je
Naročnik širokopasovnih in mobilnih storitev upravičen v okviru ponudbe Zima+ 24, ter
pogoje, ki jih mora izpolniti, da je do teh ugodnosti upravičen.
g) Promocijska ponudba Zima+ 12: je ponudba, ki opredeljuje ugodnosti, do katerih je
Naročnik širokopasovnih in mobilnih storitev upravičen v okviru ponudbe Zima+ 12, ter
pogoje, ki jih mora izpolniti, da je do teh ugodnosti upravičen.

Za storitve, ki jih A1 izvaja na podlagi sklenjenega naročniškega razmerja v okviru
promocije Zima, velja, da A1 izda mesečni Račun za opravljene storitve ne glede na višino
zneska oz. tudi če ta ne presega 2,09 EUR.

Promocijska ponudba Zima 24:
Pogoji za pridobitev Promocijske ponudbe Zima 24:
Promocijsko ponudbo Zima 24 lahko koristijo vsi novi in obstoječi Naročniki kateregakoli
širokopasovnega paketa A1 Kombo, ki sklenejo pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti
in se na paketu A1 Kombo vežejo za obdobje 24 mesecev.
Trajanje:
Promocijska ponudba je na voljo Naročnikom, ki sklenejo pogodbo o zagotovitvi posebne
ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima 24 do 31. 1. 2018 in velja za obdobje 24 mesecev
od veljavnosti te pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti.
Ugodnosti:
Naročniki so v okviru Promocijske ponudbe Zima 24 deležni popusta na mesečno naročnino
v višini:
-

Za paket A1 Kombo S: 13 €
Za paket A1 Kombo M: 25 €
Za paket A1 Kombo L: 35 €

Ta popust velja za obdobje prvih 12ih mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi
posebne ugodnosti. Po poteku prvih 12ih mesecev Naročniki plačujejo redno ceno
izbranega paketa A1 Kombo.
Pogoji za ohranitev Promocijske ponudbe Zima 24:
Naročnik ni več upravičen do prejemanja ugodnosti iz Promocijske ponudbe Zima 24 v
naslednjih primerih:
- če Naročnik prekine Naročniško pogodbo za paket A1 Kombo pred potekom 24 mesecev
od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima 24
ali
- če Naročnik spremeni naročniški paket za širokopasovne storitve v naročniški paket za
širokopasovne storitve, ki je cenejši od tega, za katerega je imel sklenjeno Naročniško
pogodbo pred potekom 24 mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne
ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima 24.
V trenutku, ko Naročnik ne izpolnjuje več pogojev za ohranitev Promocijske ponudbe Zima
24, izgubi upravičenost do prejemanja ugodnosti iz Promocijske ponudbe Zima 24 in če je
to pred potekom 24ih mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti za
to Promocijsko ponudbo Zima 24, se mu zaračuna strošek predčasne prekinitve v skladu
s formulo kot je določena v pogodbi o zagotovitvi posebne ugodnosti.

Ta strošek se obračuna na Računu za naslednje obračunsko obdobje v enkratnem znesku.

Promocijska ponudba Zima 12:
Pogoji za pridobitev Promocijske ponudbe Zima 12:
Promocijsko ponudbo Zima 12 lahko koristijo vsi novi in obstoječi Naročniki kateregakoli
širokopasovnega paketa A1 Kombo, ki sklenejo pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti
in se na paketu A1 Kombo vežejo za obdobje 12 mesecev.
Trajanje:
Promocijska ponudba je na voljo Naročnikom, ki sklenejo pogodbo o zagotovitvi posebne
ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima 12 do 31. 1. 2018 in velja za obdobje 12 mesecev
od veljavnosti te pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti.
Ugodnosti:
Naročniki so v okviru Promocijske ponudbe Zima 12 deležni popusta na mesečno naročnino
v višini:
-

Za paket A1 Kombo S: 7 €
Za paket A1 Kombo M: 19 €
Za paket A1 Kombo L: 29 €

Ta popust velja za obdobje prvih 6ih mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne
ugodnosti. Po poteku prvih 6ih mesecev Naročniki plačujejo redno ceno izbranega paketa
A1 Kombo.
Pogoji za ohranitev Promocijske ponudbe Zima 12:
Naročnik ni več upravičen do prejemanja ugodnosti iz Promocijske ponudbe Zima 12 v
naslednjih primerih:
- če Naročnik prekine Naročniško pogodbo za paket A1 Kombo pred potekom 12 mesecev
od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima 12
ali
- če Naročnik spremeni naročniški paket za širokopasovne storitve v naročniški paket za
širokopasovne storitve, ki je cenejši od tega, za katerega je imel sklenjeno Naročniško
pogodbo pred potekom 12 mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne
ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima 12.
V trenutku, ko Naročnik ne izpolnjuje več pogojev za ohranitev Promocijske ponudbe Zima
12, izgubi upravičenost do prejemanja ugodnosti iz Promocijske ponudbe Zima 12 in če je
to pred potekom 12ih mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti za
to Promocijsko ponudbo Zima 12, se mu zaračuna strošek predčasne prekinitve v skladu
s formulo kot je določena v pogodbi o zagotovitvi posebne ugodnosti.
Ta strošek se obračuna na Računu za naslednje obračunsko obdobje v enkratnem znesku.

Promocijska ponudba Zima+ 24:
Pogoji za pridobitev Promocijske ponudbe Zima+ 24:
Promocijsko ponudbo Zima+ 24 lahko koristijo vsi novi in obstoječi Naročniki
širokopasovnih paketov A1 Kombo, ki so hkrati tudi Naročniki vsaj enega naročniškega
paketa A1 za mobilne storitve iz nabora paketov iz Priloge 1 k tem Posebnim pogojem
promocije Kombo Zima (v nadaljevanju: ustrezni A1 mobilni paket) ter sklenejo pogodbo
o zagotovitvi posebne ugodnosti z vezavo na paketu A1 Kombo za obdobje 24 mesecev in
imajo plačilo storitev iz paketa A1 Kombo in iz ustreznega A1 mobilnega paketa združeni
na enem računu. Ob naročilu Promocijske ponudbe Zima + 24 Naročnik poveže svoj A1
Kombo paket z enim ustreznim A1 mobilnim paketom, pri čemer postane ta A1 mobilni
paket povezani paket. V primeru, da ima Naročnik sklenjeno naročniško razmerje za več
ustreznih A1 mobilnih paketov, se ob naročilu Promocijske ponudbe Zima+ 24 sam odloči
kateri mobilni paket bo povezal s paketom A1 Kombo.
Trajanje:
Promocijska ponudba je na voljo Naročnikom, ki sklenejo pogodbo o zagotovitvi posebne
ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima+ 24 do 31. 1. 2018 in velja za obdobje 24
mesecev od veljavnosti te pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti.
Ugodnosti:
Naročniki so v okviru Promocijske ponudbe Zima+ 24 deležni popusta na mesečno
naročnino v višini:
-

Za paket A1 Kombo S: 13 €
Za paket A1 Kombo M: 25 €
Za paket A1 Kombo L: 35 €

Ta popust velja za obdobje prvih 12ih mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi
posebne ugodnosti. Po poteku prvih 12ih mesecev Naročniki plačujejo redno ceno
izbranega paketa A1 Kombo.
Naročniki v času 24 mesečne vezave na paketu A1 Kombo mesečno prejemajo dodatnih
100 GB prenosa podatkov na mobilnem paketu A1, ki so ga povezali s svojim A1 Kombo
paketom. Dodatna količina prenosa podatkov se prišteje količini podatkov, ki jih ima
Naročnik že vključenih v svojem povezanem A1 mobilnem paketu.
Po porabi 100 GB zakupljene količine znotraj obračunskega cikla se hitrost prenosa
podatkov na naročniških paketih za mobilne storitve zniža na največ 2/1 Mbit/s.
Pogoji za ohranitev Promocijske ponudbe Zima+ 24:
Naročnik ni več upravičen do prejemanja ugodnosti iz Promocijske ponudbe Zima+ 24 v
naslednjih primerih:
- če Naročnik prekine Naročniško pogodbo za povezani A1 mobilni paket,

- če Naročnik naredi spremembo povezanega mobilnega naročniškega paketa za A1
mobilne storitve v paket, ki ni v naboru paketov iz Priloge 1 k tem Posebnim pogojem
promocije Kombo Zima,
- če Naročnik prekine Naročniško pogodbo za paket A1 Kombo pred potekom 24 mesecev
od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima+
24 ali
- če Naročnik spremeni naročniški paket za širokopasovne storitve v naročniški paket za
širokopasovne storitve, ki je cenejši od tega, za katerega je imel sklenjeno Naročniško
pogodbo pred potekom 24 mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne
ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima+ 24.
V trenutku, ko Naročnik več ne izpolnjuje pogojev za ohranitev Promocijske ponudbe
Zima+ 24, izgubi upravičenost do prejemanja ugodnosti iz Promocijske ponudbe Zima+ 24
in če je to pred potekom 24ih mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne
ugodnosti za to Promocijsko ponudbo Zima+ 24, se mu zaračuna strošek predčasne
prekinitve v skladu s formulo kot je določena v pogodbi o zagotovitvi posebne ugodnosti.
Ta strošek se obračuna na Računu za naslednje obračunsko obdobje v enkratnem znesku.

Promocijska ponudba Zima+ 12:
Pogoji za pridobitev Promocijske ponudbe Zima+ 12:
Promocijsko ponudbo Zima+ 12 lahko koristijo vsi novi in obstoječi Naročniki
širokopasovnih paketov A1 Kombo, ki so hkrati tudi Naročniki vsaj enega naročniškega
paketa A1 za mobilne storitve iz nabora paketov iz Priloge 1 k tem Posebnim pogojem
promocije Kombo Zima (v nadaljevanju: ustrezni A1 mobilni paket) ter sklenejo pogodbo
o zagotovitvi posebne ugodnosti z vezavo na paketu A1 Kombo za obdobje 12 mesecev in
imajo plačilo storitev iz paketa A1 Kombo in iz ustreznega A1 mobilnega paketa združeni
na enem računu. Ob naročilu Promocijske ponudbe Zima+ 12 Naročnik poveže svoj A1
Kombo paket z enim ustreznim A1 mobilnim paketom, pri čemer postane ta A1 mobilni
paket povezani paket. V primeru, da ima Naročnik sklenjeno naročniško razmerje za več
ustreznih A1 mobilnih paketov, se ob naročilu Promocijske ponudbe Zima+ 12 sam odloči
kateri mobilni paket bo povezal s paketom A1 Kombo.
Trajanje:
Promocijska ponudba je na voljo Naročnikom, ki sklenejo pogodbo o zagotovitvi posebne
ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima+ 12 do 31. 1. 2018 in velja za obdobje 12
mesecev od veljavnosti te pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti.
Ugodnosti:
Naročniki so v okviru Promocijske ponudbe Zima+ 12 deležni popusta na mesečno
naročnino v višini:
-

Za paket A1 Kombo S: 7 €
Za paket A1 Kombo M: 19 €

-

Za paket A1 Kombo L: 29 €

Ta popust velja za obdobje prvih 6ih mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne
ugodnosti. Po poteku prvih 6ih mesecev Naročniki plačujejo redno ceno izbranega paketa
A1 Kombo.
Naročniki v času 12 mesečne vezave na paketu A1 Kombo mesečno prejemajo dodatnih
100 GB prenosa podatkov na mobilnem paketu A1, ki so ga povezali s svojim A1 Kombo
paketom. Dodatna količina prenosa podatkov se prišteje količini podatkov, ki jih ima
Naročnik že vključenih v svojem povezanem A1 mobilnem paketu.
Po porabi 100 GB zakupljene količine znotraj obračunskega cikla se hitrost prenosa
podatkov na naročniških paketih za mobilne storitve zniža na največ 2/1 Mbit/s.
Pogoji za ohranitev Promocijske ponudbe Zima+ 12:
Naročnik ni več upravičen do prejemanja ugodnosti iz Promocijske ponudbe Zima+ 12 v
naslednjih primerih:
- če Naročnik prekine Naročniško pogodbo za povezani A1 mobilni paket,
- če Naročnik naredi spremembo povezanega mobilnega naročniškega paketa za A1
mobilne storitve v paket, ki ni v naboru paketov iz Priloge 1 k tem Posebnim pogojem
promocije Kombo Zima,
- če Naročnik prekine Naročniško pogodbo za paket A1 Kombo pred potekom 12 mesecev
od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima+
12 ali
- če Naročnik spremeni naročniški paket za širokopasovne storitve v naročniški paket za
širokopasovne storitve, ki je cenejši od tega, za katerega je imel sklenjeno Naročniško
pogodbo pred potekom 12 mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne
ugodnosti za Promocijsko ponudbo Zima+ 12.
V trenutku, ko Naročnik več ne izpolnjuje pogojev za ohranitev Promocijske ponudbe
Zima+ 12, izgubi upravičenost do prejemanja ugodnosti iz Promocijske ponudbe Zima+ 12
in če je to pred potekom 12ih mesecev od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne
ugodnosti za to Promocijsko ponudbo Zima+ 12, se mu zaračuna strošek predčasne
prekinitve v skladu s formulo kot je določena v pogodbi o zagotovitvi posebne ugodnosti.
Ta strošek se obračuna na Računu za naslednje obračunsko obdobje v enkratnem znesku.

Razmerje med Posebnimi pogoji promocije Kombo Zima in Splošnimi
pogoji:
V delih, v katerih so Posebni pogoji promocije Kombo Zima eventualno v nasprotju s
Splošnimi pogoji, veljajo Posebni pogoji promocije Kombo Zima.

Za vse kar Posebni pogoji promocije Kombo Zima ne določajo ali ne določajo drugače,
veljajo Splošni pogoji, ob smiselnem upoštevanju Posebnih pogojev promocije Kombo
Zima.

Končne določbe:
Predmetni Posebni pogoji promocije Kombo Zima začnejo veljati 1. 1. 2018.

Priloga 1 k Posebnih pogojem promocije Zima:
Nabor dovoljenih mobilnih paketov
Naročniški paketi za mobilne storitve, ki se štejejo kot dovoljeni paketi za to, da je
Naročnik, pod opisanimi pogoji, upravičen do Promocijske ponudbe Zima + so:
-

A1 Orto Epik
A1 Orto 15 GB
A1 Orto EU
A1 Orto EU+
A1 Svobodni 20 GB,
A1 Svobodni 40 GB,
A1 Svobodni 60 GB,
A1 Svobodni 100 GB
A1 Svobodni EU
A1 Svobodni EU+
A1 Svobodni S
A1 Svobodni M
A1 Svobodni L
A1 Podjetni Svobodni 20 GB,
A1 Podjetni Svobodni 40 GB,
A1 Podjetni Svobodni 60 GB,
A1 Podjetni Svobodni 100 GB
A1 Podjetni Svobodni EU
A1 Podjetni Svobodni EU+
A1 Podjetni Svobodni S
A1 Podjetni Svobodni M
A1 Podjetni Svobodni L
A1 All inclusive
A1 Podjetni All inclusive
Ultimativni S
Ultimativni M
Ultimativni L
Ultimativni XL
Podjetni Ultimativni S
Podjetni Ultimativni M
Podjetni Ultimativni L
Podjetni Ultimativni XL
Silvester
Bus Silvester
Orto Tripster+
Podjetni Neskončni L
Podjetni Neskončni M
Podjetni Neskončni S
Podjetni Neskončni Tujina
Podjetni (BUS) Gigant
Neskončni XS

-

Neskončni S
Neskončni M
Neskončni L
Orto Bombastik
Orto Fantastik
Orto Gigastik
Orto Smart
Orto Startastik
Orto Tripster
Orto Tripster plus
Orto u nulo
Neskončni paket
Praznični paket
Gigant
Poletje
Bus poletje
Gigant plus
Orto elastik
Orto elastik mini
Orto elastik xmass

