Cenik starih
paketov
Za obstoječe uporabnike

A1.si

Mobilna telefonija za zasebne uporabnike
Paketa A1 Svobodni Mini in Mikro
Paketa A1 Svobodni Mini in Mikro sta bila na voljo do 17. 9. 2018.

A1 Svobodni Mini

A1 Svobodni Mikro

Klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

3000

1000

Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

3000

1000

Prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

3 GB

1 GB

Hitrost prenosa podatkov

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Mesečna naročnina

1599 €

1299 €

Ponudbo za paket A1 Svobodni Mikro po ceni 11,99 € na mesec in A1 Svobodni Mini po ceni 14,99 € na mesec lahko izkoristijo vsi novi in po pogojih Pogodbe o
zagotovitvi posebne ugodnosti obstoječi naročniki A1. Paket A1 Svobodni Mikro vključuje 1.000 minut klicev (prejetih in odhodnih), 1.000 SMS ter MMS sporočil
in 1 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji in med gostovanjem v omrežjih EU/EEA. Paket A1 Svobodni Mini vključuje 3.000 minut klicev (prejetih in
odhodnih), 3.000 SMS ter MMS sporočil in 3 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji in med gostovanjem v omrežjih EU/EEA. Mednarodni klici iz Slovenije
v tujino se obračunajo po aktualnem ceniku. Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v omrežju A1 Slovenija se samodejno vklopi dodatni zakup
prenosa podatkov v količini 250 MB za 1,99 €, ki se lahko porabi do konca posameznega obračunskega obdobja, v katerem se je ta vklopil. Nad porabljeno
količino enot, se storitve obračunajo po veljavnem ceniku. Vse cene vključujejo DDV.

Paketa A1 Začetni
Paketa A1 Začetni sta bila na voljo do 15. 5. 2018.
A1 začetni

M

S

Klici in sporočila SMS/MMS v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

1000 enot

300 enot

Prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

500 MB

150 MB

Hitrost prenosa podatkov

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Prenos podatkov izven zakupljenih količin

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

Klici, SMS/MMS izven zakupljenih enot v SLO

0,22 €/min/MMS/SMS

0,22 €/min/MMS/SMS

Mesečna naročnina

17 99 €

12 99 €

Ponudbo za pakete A1 Začetni lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki A1. Navedene količine veljajo za
komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/
EEA omrežij. Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v posameznem obračunskem obdobju, se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni,
temveč se samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za 1,99 €. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca
posameznega obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Nad porabljeno količino enot, se storitve obračunajo po
veljavnem ceniku, 0,22€ na minuto, SMS ali MMS. Vse cene vključujejo DDV.

Paketi A1 Svobodni
Paketi A1 Svobodni so bili na voljo do 17. 9. 2018.

Paket

A1
Svobodni 140 GB

A1
Svobodni 100 GB

A1
Svobodni 80 GB

A1
Svobodni 50 GB

Klici in SMS/MMS
v Slovniji in EU/EEA
gostovanju

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno

100 GB od tega
do 18.460 MB v
EU/EEA

80 GB od tega
do 16.222 MB v
EU/EEA

50 GB od tega
do 12.865 MB v
EU/EEA

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Mednarodni klici,
SMS/MMS

300 minut v EU/
EEA in 300 minut v
partnerskih omrežjih

200 minut v EU/EEA
in 200 minut v
partnerskih omrežjih

100 minut v
EU/EEA

/

Gostovanje
v Združenem
kraljestvu, Srbiji in
S. Makedoniji

2.000 minut
2.000 SMS-ov
2 GB

300 minut
300 SMS-ov
300 MB

100 minut
100 SMS-ov

/

Prenos podatkov
izven zakupljenih
količin v Sloveniji

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

Mobilna TV
A1 Xplore

12 mesecev
brezplačno

6 mesecev brezplačno

6 mesecev brezplačno

3 mesece brezplačno

Število možnih
paketov Dodatni

Do 4
13 €/mesec*
za SIM

Do 3
13 €/mesec*
za SIM

Do 2
13 €/mesec*
za SIM

Do 1
13 €/mesec*
za SIM

Mesečna
naročnina

4399 €

3299 €

2899 €

2299 €

140 GB od tega
Prenos podatkov
v Sloveniji in EU/EEA do 24.616 MB v
EU/EEA
gostovanju

Hitrost prenosa
podatkov

* Velja na kartico SIM.
Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v posameznem obračunskem obdobju, se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se
samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za ceno 1,99 €. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega
obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Dodatni zakup se bo vklopil tolikokrat, kolikorkrat bo naročnik porabil
zakupljen prenos podatkov, vendar ne več kot 5-krat v posameznem obračunskem obdobju. Po porabi zadnjega izmed petih dodatnih zakupov prenosa
podatkov se bo hitrost prenosa podatkov znižala na 64 kbit/s, kar bo lahko naročnik uporabljal brez dodatnega plačila.
Paketi A1 Svobodni 50 GB, A1 Svobodni 80 GB, A1 Svobodni 100 GB in A1 Svobodni 140 GB so namenjeni običajni uporabi storitev. Hitrost prenosa podatkov
je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Navedene količine prenosa podatkov v EU/EEA
predstavljajo omejitev pravične rabe, do katere se lahko prenos podatkov uporablja iz domačega zakupa brez dodatnega plačila. Prenos podatkov v EU/EEA iz
domačega zakupa nad navedeno količino se obračuna po ceni 3,66 €/GB z DDV. Vse cene vključujejo DDV.

Paketi A1 Svobodni
Paketi A1 Svobodni so bili na voljo do 11. 9. 2017.
Paket

A1 Svobodni L

A1 Svobodni M

A1 Svobodni S

Klici v vsa omrežja v
Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

∞

∞

∞

Sporočila SMS/MMS
v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

∞

∞

∞

Prenos podatkov v
Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

15 GB

8 GB

3 GB

Hitrost prenosa
podatkov

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Gostovanje
v Srbiji in
S. Makedoniji

1000 min
1000 SMS
2 GB

x

x

Prenos podatkov izven
zakupljenih količin

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

Dodatna SIM kartica
za souporabo vseh
storitev doma

do 6 kartic
13 €/mesec*

do 3 kartice
13 €/mesec*

1 kartica
13 €/mesec*

Dodatna SIM kartica
za souporabo prenosa
podatkov doma (2.SIM)

do 3 kartice
1 kartica je breplačna
5 €/mesec*

do 2 kartici
5 €/mesec*

1 kartica
5 €/mesec

Mesečna naročnina

4199 €

2699 €

2199 €

* velja na kartico SIM.
Ponudbo za pakete A1 Svobodni lahko izkoristijo po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki A1. Navedene količine veljajo za komunikacijo
iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Po
doseženi vključeni količini prenosa podatkov za uporabo v Sloveniji in EU/EEA gostovanju v posameznem obračunskem obdobju, se naročniku hitrost prenosa
podatkov ne upočasni, temveč se samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za 1,99 €. Paket A1 Svobodni L vključuje uporabo
storitev v gostovanju, in sicer 1.000 minut in 1.000 sporočil, SMS, ter 2 GB prenosa podatkov na mesec v Srbiji in Severni Makedoniji. Naročnik lahko dodatno
količino podatkov porabi do konca posameznega obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Paketi A1 Svobodni so
namenjeni običajni uporabi storitev. Nad porabljeno količino enot, se storitve obračunajo po veljavnem ceniku. Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Vse cene vključujejo DDV.

Paketa A1 Svobodni EU
Paketa A1 Svobodni EU sta bila na voljo do 11. 9. 2017.
Paket

A1 Svobodni EU

A1 Svobodni EU+

∞

∞

15 GB

15 GB

Hitrost prenosa
podatkov

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Mednarodni klici
iz Slovenije v EU/EEA

-

200 min

Prenos podatkov izven
zakupljenih količin

250 MB za 4,99 €

250 MB za 4,99 €

Število A1 dodatnih
SIM kartic za souporabo
vseh storitev doma

do 1 kartica
13 €/mesec

do 1 kartica
13 €/mesec

Število A1 dodatnih
SIM kartic za souporabo
podatkov doma (A1 2.SIM)

1 kartica
5 €/mesec

1 kartica
5 €/mesec

Mesečna naročnina

2399 €

2599 €

Klici in sporočila SMS/
MMS v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju
Prenos podatkov
v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

Ponudbo za paketa A1 Svobodni EU za ceno 21,99 € in A1 Svobodni EU+ za ceno 23,99 € lahko od 23. 5. 2017 do 31. 8. 2017 izkoristijo po Pogojih predčasnega
nakupa telefona obstoječi naročniki A1. Paket A1 Svobodni EU vključuje neomejeno količino minut klicev (prejetih in odhodnih), neomejeno število SMS ter
MMS sporočil in 15 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji in državah EU/EEA. Paket A1 Svobodni EU+ vključuje neomejeno količino minut klicev (prejetih
in odhodnih), neomejeno število SMS ter MMS sporočil in 15 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji in državah EU/EEA ter 200 minut klicev iz Slovenije v
EU/EEA.
Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v posameznem obračunskem obdobju, se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za ceno 4,99 €. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega
obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Dodatni zakup se bo vklopil tolikokrat, kolikorkrat bo naročnik porabil zakupljen prenos podatkov, vendar ne več kot 5-krat v posameznem obračunskem obdobju. Po porabi zadnjega izmed petih dodatnih zakupov prenosa podatkov
se bo hitrost prenosa podatkov znižala na 64 kbit/s, kar bo lahko naročnik uporabljal brez dodatnega plačila.
Paketa A1 Svobodni EU in A1 Svobodni EU+ sta namenjena običajni uporabi storitev. Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave,
razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Vse cene vključujejo DDV.

Paketa OPTIMALNI
Paketa OPTIMALNI sta bila na voljo do 7. 9. 2016.
• Paket
• Klici v vsa omrežja
• Sporočila SMS/MMS
• Prenos podatkov
• Hitrost prenosa podatkov
• Mesečna naročnina

OPTIMALNI S OPTIMALNI M
100 min

400 min

100

400

-

400 MB

4/2 Mbit/s

4/2 Mbit/s

12,99 €

17,99 €

Prenos podatkov izven zakupljenih količin se obračuna po enoti 250 MB za 1,99 € z vključenim DDV. Enota se vključi največ 5-krat v obračunskem obdobju,
po preseganju petega vklopa se hitrost prenosa podatkov upočasni na 64 kbit/s. Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa
slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Paket POLETJE
Paket POLETJE je bil na voljo do 31. 8. 2016.
• Paket

POLETJE

• Klici v vsa omrežja v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

∞

• Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

∞

• Prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju
• Hitrost prenosa podatkov

4 GB
40/5 Mbit/s

• Prenos izven zakupljenih količin

250 MB za 1,99 €
1000 min
1000 SMS
1 GB

• Gostovanje*
• Mesečna naročnina

25,99 €

*Vključene enote v gostovanju veljajo v Srbiji in Severni Makedoniji.
Akcijsko ponudbo za paket POLETJE lahko od 24. 5. 2015 do vključno 31. 8. 2016 izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi
naročniki A1. Paket POLETJE vključuje uporabo storitev v gostovanju v Srbiji in Severni Makedoniji do 1.000 minut klicev (prejetih in odhodnih), 1.000 SMS
sporočil in 1 GB prenosa podatkov. Nad porabljeno količino enot, se storitve obračunajo po veljavnem ceniku. Vsak naročnik, ki bo že imel sklenjen paket
POLETJE, enega od veljavnih paketov ULTIMATIVNI ali SILVESTER in bo hkrati aktiviral skupen zbirni račun, bo na dodatno sklenjenem paketu POLETJE prejel
dodatni popust v višini 5 € na mesečno naročnino, vendar skupno ne več kot na treh dodatno sklenjenih paketih POLETJE ali POLETJEnet. Vse cene vključujejo
DDV

Paket GIGANT
Paket GIGANT je bil na voljo do 31. 5. 2015.
• Paket

GIGANT

• Klici znotraj mobilnega omrežja A1 Slovenija

neskončno

• Klici v stacionarna omrežja

neskončno

• Klici v druga mobilna omrežja*

neskončno

• SMS/MMS*

neskončno

• Prenos podatkov*
• Mesečna naročnina

4 GB
23,99 €

*Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska mobilna omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Paket GIGANTplus
Paket GIGANTplus je bil na voljo do 31. 5. 2015.
• Paket

GIGANTplus

• Klici znotraj mobilnega omrežja A1 Slovenija

neskončno

• Klici v stacionarna omrežja

neskončno

• Klici v druga mobilna omrežja*

neskončno

• SMS/MMS*

neskončno

• Prenos podatkov*
• Mesečna naročnina

8 GB
27,99 €

*Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska mobilna omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Paket SILVESTER
• Paket

SILVESTER

• Klici v vsa omrežja

neskončno

• Sporočila SMS/MMS

neskončno

• Prenos podatkov

4 GB

• Hitrost prenosa podatkov

40/5 Mbit/s

• Mesečna naročnina
Mesečna naročnina za dodatnega
•
naročnika enakega paketa:

22,99 €
17,99 €

Akcijsko ponudbo za paket SILVESTER so lahko izkoristili vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki A1 med 24. 11. 2015 do
vključno 31. 1. 2016. Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v
EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Prenos podatkov izven zakupljenih količin se obračuna po enoti 250 MB za 1,99 € z vključenim DDV.
Enota se vključi največ 5-krat v obračunskem obdobju, po preseganju petega vklopa se hitrost prenosa podatkov upočasni na 64 kbit/s. Vse cene vključujejo
DDV.

Paketi ULTIMATIVNI
• Paket

ULTIMATIVNI S

ULTIMATIVNI M

ULTIMATIVNI L

ULTIMATIVNI XL

• Klici v vsa omrežja

∞

∞

∞

∞

• Sporočila SMS/MMS

∞

∞

∞

∞

• Prenos podatkov
• Hitrost prenosa podatkov

1 GB

3 GB

6 GB

15 GB

20/3 Mbit/s

40/5 Mbit/s

150/50 Mbit/s

150/50 Mbit/s

22,99 €

25,99 €

29,99 €

37,99 €

• Mesečna naročnina

Paketi ULTIMATIVNI so bili na voljo do 7. 9. 2016. Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za
komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Prenos podatkov izven zakupljenih količin se obračuna po enoti
250 MB za 1,99 € z vključenim DDV. Enota se vključi največ 5-krat v obračunskem obdobju. Po presegu petega vklopa se hitrost prenosa podatkov upočasni na
64 kbit/s.

Paketi NESKONČNI
Paketi NESKONČNI so bili na voljo do 31. 5. 2015.
NESKONČNI XS

NESKONČNI S

NESKONČNI M

NESKONČNI L*

• Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija

• Paket

neskončno

neskončno

neskončno

neskončno

• Klici v v druga omrežja**

neskončno

neskončno

neskončno

neskončno

• SMS/MMS**

neskončno

neskončno

neskončno

neskončno

-

500 MB

3 GB

15 GB

• Prenos podatkov**
• Hitrost
• Mesečna naročnina

-

-

-

150/50 Mbps (LTE)

20,99 €

24,99 €

31,99 €

43,99 €

*Za navedeni paket se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov hitrost prenosa podatkov zmanjša na 64 kbit/s, cena nad vključeno količino (15 GB) je
0 €. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov.
**Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

NESKONČNI paket
Neskončni paket je bil na voljo do 2. 1. 2014.
• Paket

NESKONČNI

• Klici v vsa omrežja

neskončno

• Sporočila SMS/MMS

neskončno

• Prenos podatkov

500 MB

• Mesečna naročnina

37,99 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki
se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Paketi ZATE
Naročnikom paketov ZATE, ki vključenih minut v posameznem paketu ne porabijo v celoti v tekočem mesecu oz.
obračunskem obdobju, se te avtomatično prenesejo v naslednji mesec oziroma v naslednje obračunsko obdobje. Prenesene
minute lahko uporabite le v naslednjem mesecu, sicer zapadejo.
Paketi ZATE so bili na voljo do 18. 11. 2013.
• Paketi

M ZATE

• Klici znotraj mobilnega omrežja A1 Slovenija
• Klici v druga mobilna omrežja*
• Klici v stacionarna omrežja
• SMS/MMS*

neskončno
500 min
500

• Prenos podatkov*

500 MB

• Mesečna naročnina

26,99 €

*Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska mobilna omrežja, kot tudi za
komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.
Priključnina na izbrani paket ZATE in Neskončni paket je 12,20 € in se zaračuna v enkratnem znesku. V mesečno naročnino na paketu ZATE in Neskončni
paket, odvisno od izbranega paketa, je vključeno zakupljeno število minut klicev, video klicev in klicev na telefonski odzivnik v Sloveniji in v EU/EEA
gostovanju, zakupljeno število SMS/MMS sporočil v Sloveniji in v EU/EEA gostovanju ter zakupljena količina prenosa podatkov. Naročnikom paketov ZATE,
ki vključenih minut v posameznem paketu ne porabijo v celoti v tekočem mesecu oz. obračunskem obdobju, se te avtomatično prenesejo v naslednji mesec
oziroma v naslednje obračunsko obdobje. Prenesene minute lahko uporabite le v naslednjem mesecu, sicer zapadejo. Največja količina minut, ki se prenese
v naslednji mesec je torej omejena na količino minut, ki jih vsebuje posamezen paket. V tekočem mesecu se najprej porabijo neporabljene minute iz
prejšnjega meseca, s čimer vam omogočamo maksimalni izkoristek neporabljenih minut. Prenos neporabljenih količin ne velja za v paket ali opcije vključene
količine sporočil SMS/MMS in prenos podatkov. Po prekoračitvi vključenih minut se prekoračitev zaračuna 0,22 €/min za klice v Sloveniji in za klice v EU/
EEA gostovanju, ki se zaključujejo znotraj EU/EEA omrežij, drugi klici v tujini pa se obračunajo po tarifi, ki jo ima uporabnik izbrano za tujino (npr. Vodafone
World, SVET). Cena sporočila SMS/MMS v Sloveniji in v EU/EEA gostovanju brez opcije Sporočila in po prekoračitvi zakupljene količine sporočil se zaračuna
0,22 €/SMS/MMS. Mednarodna sporočila, poslana iz Slovenije v tujino, so izključena iz zakupljenih količin in se obračunavajo po ceni 0,1525 € na SMS/MMS
sporočilo. Prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija in v EU/EEA gostovanju se brez podatkovnih opcij in po prekoračitvi zakupljene količine prenosa podatkov
zaračuna 0,0005 €/kB, pri čemer je obračunski interval 10 kB. Vse ostale storitve, podatkovni klici, ostali klici v tujino ter ostali klici, opravljeni v tujini, ali
prenos podatkov v tujini, se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom. Obračunski interval v Sloveniji znaša 60/60, kar pomeni, da se polno zaračuna vsaka
začetna minuta pogovora. Obračunski interval za v paket vključene klice v tujini znaša 60 sekund. Cene vključujejo DDV. Paketi ZATE so namenjeni samo
fizičnim osebam. Klici na številke uporabnikov bob, se obračunavajo kot klici v drugo mobilno omrežje. Preusmeritev klica na drugo številko se obračuna kot
odhodni klic na omrežje, kamor je številka preusmerjena.
Storitev brez omejitve količine v mobilna in stacionarna omrežja je namenjena običajni uporabi. Uporaba storitev, ki bi kakorkoli škodovala omrežju A1
Slovenija oz. gostujočemu omrežju, ni dovoljena (npr. namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom,
itd.). Prav tako ni dovoljena uporaba v komercialne namene ali preprodaja storitev tretjim osebam ter uporaba s sistemi za samodejno opravljanje klicev.
V primeru, da A1 oceni, da je naročnikova uporaba storitev v nasprotju s pogoji uporabe storitev, si pridržujemo pravico naročnika opozoriti in/ali omejiti
skladno s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe A1 Slovenija, d. d.

• Opcije Plus
• Količina podatkov
• Cena telefona
• Mesečna naročnina

Mini Plus

Midi Plus

Maksi Plus

BlackBerry

101 MB

301 MB

3001 MB

1001 MB

do 50 € ceneje do 100 € ceneje do 150 € ceneje do 120 € ceneje
8,14 €

12,20 €

18,30 €

12,20 €

Opcije Plus vam prinašajo zakup določene količine prenosa podatkov mesečno, hkrati pa znižajo ceno telefona ob nakupu.
Vključena količina podatkov velja za prenos v omrežju A1 Slovenija in v EU/EEA gostovanju, neporabljena količina prenosa podatkov pa ni prenosljiva v
naslednji mesec. Prenos podatkov izven zakupljenih količin v posamezni opciji in prenos podatkov v tujini izven EU/EEA se zaračunava v skladu z veljavnim
cenikom A1. Paketi ZATE z vključeno podatkovno opcijo BlackBerry so namenjeni fizičnim osebam in so na voljo tako v internetni (BIS) kot korporativni (BES)
verziji. Popust na telefon je unovčljiv izključno ob sklenitvi Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti in istočasni vezavi na izbrano opcijo Plus za najmanj 24
mesecev. Ob nakupu telefona iz ponudbe je, ne glede na vrednost telefona, potrebno plačati 1 €. V primeru, da vrednost popusta presega ceno izbranega
telefona, preostanka ni mogoče koristiti za dodaten nakup ali unovčenje. Vrednosti vključujejo DDV.
Opcije iPhone vam prinašajo prinašajo določeno količino prenosa podatkov mesečno.

• Opcije iPhone

Vključena
količina podatkov

Na voljo z

Mesečna
naročnina

3 GB

vsemi modeli iPhone

18,30 €

3,5 GB

iPhone 4 8GB

23,39 €

4 GB

iPhone 4 16 GB, iPhone 4S 16 BG in iPhone5c 16GB

28,46 €

4,5 GB

iPhone 5 16GB

30,50 €

5 GB

iPhone 4 32 GB, iPhone 4S 32 GB in iPhone 5s 16 GB

33,55 €

5,5 GB

iPhone 5 32GB

35,59 €

6 GB

iPhone 4S 64GB

38,64 €

6,5 GB

iPhone 5 64GB

40,66 €

• iPhone 3 GB
• iPhone 3,5 GB
• iPhone 4 GB
• iPhone 4,5 GB
• iPhone 5 GB
• iPhone 5,5 GB
• iPhone 6 GB
• iPhone 6,5 GB

Vključena količina podatkov velja za prenos v omrežju A1 Slovenija in v EU/EEA gostovanju, neporabljena količina prenosa podatkov pa ni prenosljiva v
naslednji mesec. Prenos podatkov izven zakupljenih količin v posamezni opciji in prenos podatkov v tujini izven EU/EEA se zaračunava v skladu z veljavnim
cenikom A1. Popust na iPhone je unovčljiv izključno ob sklenitvi Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti in istočasni vezavi na izbrano opcijo iPhone za
najmanj 24 mesecev. Ob nakupu iPhona iz ponudbe je, ne glede na vrednost telefona, potrebno plačati 1 €. V primeru, da vrednost popusta presega ceno
izbranega telefona, preostanka ni mogoče koristiti za dodaten nakup ali unovčenje. Vrednosti vključujejo DDV.

Paketa SENIOR
Paketa SENIOR sta bila na voljo do 7. 9. 2016.
• Paket
• Klici v vsa omrežja
• Sporočila SMS/MMS
• Prenos podatkov
• Hitrost prenosa podatkov
• Mesečna naročnina

SENIOR S

SENIOR M

100 min

400 min

100

400

-

400 MB

4/2 Mbit/s

4/2 Mbit/s

10,99 €

14,99 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska mobilna omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija izven zakupljenih količin se obračuna po enoti 250 MB za 1,99 € z
vključenim DDV. Enota se vključi največ 5-krat v obračunskem obdobju, po preseganju petega vklopa se hitrost prenosa podatkov upočasni na 64 kbit/s. Paketa
SENIOR sta na voljo od 14. 7. 2015 naprej ob predložitvi ZPIS številke na prodajnem mestu.

PAKET 9
PAKET 9 je bil na voljo do 31. 5. 2013.
Paket
Klici znotraj mobilnega omrežja A1
• Slovenija
Klici v druga mobilna
• in stacionarna omrežja, bob
• SMS/MMS

PAKET 9

999

999

• Prenos podatkov

999 MB

• Mesečna naročnina

23,99 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki
se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. Cene izven zakupljenih količin za klice v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju so 0,18 €/min, za sporočila SMS/MMS 0,1525 €/SMS/MMS ter 0,0005 €/kB za prenos podatkov.

Praznični paket
PRAZNIČNI PAKET je bil na voljo do 31. 1. 2013.
Paket

PRAZNIČNI PAKET

• Klici znotraj mobilnega omrežja A1 Slovenija

neskončno

• Klici v druga mobilna in stacionarna omrežja*

600

• SMS/MMS*

600

• Prenos podatkov*

600

• Mesečna naročnina

28,99 €

*Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih,
ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Stari paketi ZAME
Paketi ZAME so bili veljavni do 5. 4. 2012.
Paketi
• Mesečna naročnina

XS ZAME

S ZAME

M ZAME

10,99 €

20,99 €

25,99 €

• Klici znotraj mobilnega omrežja A1 Slovenija
• Klici v stacionarna omrežja

Neskončno
51 min

• Klici v druga mobilna omrežja*

101 min

201 min

*Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih,
ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.
Neporabljene min se ne prenašajo v naslednji mesec. Po prekoračitvi min se na vseh paketih ZAME prekoračitev zaračuna 0,22 €/min. Sporočila SMS
se zaračunajo 0,22 €/SMS in 0,0005 €/kB za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija. Vse ostale storitve, podatkovni klici in klici ter storitve v tujini se
zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom. Obračunski interval znaša 60/60, kar pomeni, da se polno zaračuna vsaka začetna minuta pogovora. Obračunski
interval za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija je 10 kB. Cene vključujejo DDV.

Opciji Sporočila (SMS in MMS) za stare pakete ZAME
• Mesečna naročnina
• Vključuje
Ključna beseda za vklop opcije preko sporočila SMS na
• številko 4040

Sporočila 101

Sporočila 1001

6,10 €

11,19 €

101 SMS in MMS sporočil 1001 SMS in MMS sporočil
SPOROCILA101

SPOROCILA1001

Za vklop opcije preko sporočila SMS je potrebno enostavno odgovoriti z besedo DA na povratno sporočilo. Če želite naknadno spremeniti naročilo na izbrano
opcijo Sporočila, enostavno pošljete na številko 4040 ključno besedo za opcijo, na katero se želite naročiti. Če se boste želeli izklopiti opcijo Sporočila, enostavno pošljite na številko 4040 ime opcije, na katero ste naročeni, skupaj z besedo STOP (SPOROCILA101 STOP oz. SPOROCILA1001 STOP). Vklop in izkop
opcij in drugih storitev lahko enostavno uredite tudi s prijavo na portalu Moj A1. Sprememba oziroma izklop opcije je možen 1 mesec po vklopu. Navedene
količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje
znotraj EU/EEA omrežij.

Paket SMART
Paket

SMART

Klici v mobilnem omrežju
• A1 Slovenija

0,06 €

• Klici v stacionarna omrežja

0,22 €

Klici v vsa druga mobilna
• omrežja*

0,22 €

• Sporočilo SMS*
• Prenos podatkov*

0,1017 €
0,0005 €/kB

• mesečna naročnina

8,99 €

*Navedene cene veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska mobilna omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.
Obračunski interval znaša 60/60, kar pomeni, da se polno zaračuna vsaka začetna minuta pogovora. Obračunski interval za prenos podatkov v omrežju A1
Slovenija je 10 kB. Cene vključujejo DDV.

Paketi za mlade ORTO
A1 Orto Epik
Klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

∞

Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in
EU/EEA gostovanju

∞

Prenos podatkov v Sloveniji

30 GB

Prenos podatkov v EU/EEA gostovanju

12.859 MB

Število članov Orto genga

4 člani

3 člani

2 člana

1 član

Mesečna naročnina

16,99 €

18,99 €

20,99 €

22,99 €

A1 Orto 15 GB
Klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

∞

Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

∞

Prenos podatkov v Sloveniji
Prenos podatkov v EU/EEA gostovanju
Mesečna naročnina

15 GB
9.507 MB
16,99 €
A1 Orto Tripster+

Klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

∞

Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in
EU/EEA gostovanju

∞

Prenos podatkov v Sloveniji
Prenos podatkov v EU/EEA gostovanju
Prenos podatkov v 38 državah sveta*
Mesečna naročnina

20 GB
12.859 MB
1 GB
22,99 €

Paket A1 Orto 15 GB vključuje neomejeno količino minut klicev (prejetih in odhodnih), neomejeno število SMS ter MMS sporočil in 15 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji, od tega 9.507 MB med gostovanjem v omrežjih EU/EEA. Paket A1 Orto Epik vključuje neomejeno količino minut klicev (prejetih in
odhodnih), neomejeno število SMS ter MMS sporočil in 30 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji, od tega 12.859 MB med gostovanjem v omrežjih EU/
EEA. Na paketu A1 Orto Epik je možna aktivacija Storitve A1 Orto Geng, ki uporabnikom omogoča, da se preko Mobilne aplikacije Moj A1 z drugimi uporabniki združujejo v virtualne skupine A1 Orto Gengi in na ta način pridobijo določene ugodnost. Naročniki paketa A1 Orto Epik lahko s storitvijo A1 Orto Geng
pridobijo popust na mesečno naročnino, ki se veča oz. manjša sorazmerno z večanjem ali manjšanjem števila aktivnih članov v posamezni virtualni skupini
A1 Orto Geng. V kolikor je naročnik na zadnji dan svojega obračunskega obdobja član A1 Orto Genga, ki ima: i) še enega člana, je v tistem obračunskem
obdobju upravičen do popusta v višini 2 € na mesečno naročnino; ii) še dva člana, je v tistem obračunskem obdobju upravičen do popusta na mesečno
naročnino v višini 4 €; iii) še tri člane, je v tistem obračunskem obdobju upravičen do popusta na mesečno naročnino v višini 6 €. Storitev A1 Orto Geng se
izvaja skladno s Pogoji storitve A1 Orto Geng (https://www.a1.si/documents/10179/2755180/Posebni+pogoji+storitve+A1+Geng.pdf/33a2807d-d338-4950-

8490-54ce3b48b17d).
Mednarodni klici iz Slovenije v tujino (vključno v EU/EEA območje) se obračunajo po aktualnem ceniku. Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v
posameznem obračunskem obdobju, se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v
količini 1 GB za ceno 4 €. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni
zakup prenosa podatkov vklopil. Dodatni zakup se bo vklopil tolikokrat, kolikorkrat bo naročnik porabil zakupljen prenos podatkov, vendar ne več kot 10-krat
v posameznem obračunskem obdobju. Po porabi zadnjega izmed desetih dodatnih zakupov prenosa podatkov se bo hitrost prenosa podatkov znižala na 64
kbit/s, kar bo lahko naročnik uporabljal brez dodatnega plačila. Paketa A1 Orto 15 GB in A1 Orto Epik sta namenjena običajni uporabi storitev.
Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Paketa A1 Orto 15 GB
in A1 Orto Epik sta na voljo le s sočasno aktivacijo elektronskega računa. Navedene količine prenosa podatkov v EU/EEA predstavljajo omejitev pravične rabe,
do katere se lahko prenos podatkov uporablja iz domačega zakupa brez dodatnega plačila. Prenos podatkov v EU/EEA iz domačega zakupa nad navedeno
količino se obračuna po ceni 3,66 €/GB z DDV. Paket A1 Orto Tripster+ za ceno 22,99 € na mesec vključuje neskončne klice in SMS/MMS ter 20 GB prenosa
podatkov v Sloveniji, od tega 12.859 MB med gostovanjem v EU/EEA omrežjih.
Seznam izbranih 38 držav, v katerih se lahko koristi 1 GB, najdete na https://www.a1.si/seznam-drzav.
Po doseženi vključeni količini 20 GB prenosa podatkov v posameznem obračunskem ciklu se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se
avtomatično vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 1 GB za 4,99 € oz. dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za 4,99 € v tujini (kadar
se naročnik nahaja v tujini izven EU/EEA območja).
Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega obračunskega cikla, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil.
ORTO
STARTASTIK

ORTO
BOMBASTIK

ORTO
TRIPSTER

ORTO
TRIPSTER PLUS

• Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija

∞

∞

∞

∞

• Sporočila SMS/MMS*

∞

∞

∞

∞

• Klici v druga slovenska omrežja*

-

∞

∞

∞

• Prenos podatkov v Sloveniji*

-

1 GB

4 GB

6 GB
1 GB

• Prenos podatkov v 38 državah sveta

-

-

1 GB

• Storitev BlackBerry® BIS

-

4,07 €

-

-

12,99 €

22,99 €

23,99 €

26,99 €

ORTO U NULO

ORTO SMART

ORTO
GIGASTIK

• Mesečna naročnina

• Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija

1001 min

∞

∞

∞

1001

∞

∞

∞

• Sporočilo SMS*

1001

∞

∞

∞

201 min z Opcijo 201 (5,08 €)
501 min z Opcijo 501 (9,15 €)

201 min

∞

∞

100 MB

1024 MB

4 GB

6 GB

-

4,07 €

-

-

15,99 €

23,99 €

23,99 €

25,99 €

• Sporočilo MMS*
• Klici v druga slovenska omrežja*

ORTO
GIGASTIK 6 GB

• Prenos podatkov*
• Storitev BlackBerry BIS
• Mesečna naročnina

*Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih,
ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Paketi ORTO so namenjeni mladim od dopolnjenega 11. do dopolnjenega 31. leta starosti. Za mladoletne uporabnike
lahko sklenejo razmerje starši oziroma zakoniti zastopniki. V mesečno naročnino na paketu ORTO U NULO je vključena 1.001 minuta klicev, video klicev in
klicev na telefonski odzivnik znotraj mobilnega omrežja A1 Slovenija, 1.001 sporočilo SMS in 1.001 sporočilo MMS v Sloveniji ter 100 MB za prenos podatkov.
V mesečno naročnino na paketu ORTO SMART je vključeno neomejeno število minut klicev znotraj mobilnega omrežja A1 Slovenija, neomejeno število
sporočil SMS/MMS, 201 minuta klicev v druga slovenska omrežja in 1 GB podatkovnega prenosa. Vključene storitve so namenjene osebni uporabi storitev
znotraj Slovenije. Uporaba storitev v na primer komercialne namene, za masovno ali avtomatizirano komunikacijo je prepovedana. V kolikor bi A1 iz analize naročnikovega prometa po lastni poslovni presoji ocenil, da naročnik storitve uporablja v takšne namene, si pridržuje pravico po predhodnem obvestilu
naročniku omejiti možnost uporabe storitev in/ali odpovedati naročniško razmerje, saj gre v tem primeru za kršitev naročniškega razmerja. Neporabljene min/
SMS/MMS/MB se ne prenašajo v naslednji mesec. Cena izven zakupljenih količin za klice v v mobilno omrežje A1 Slovenija oz. v druga slovenska mobilna in
stacionarna omrežja znaša 0,22 €/min, 0,22 € za posamezno sporočilo SMS oz. MMS ter 0,0005 €/kB za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija. Mednarodna
sporočila, poslana iz Slovenije v tujino, so izključena iz zakupljenih količin in se obračunavajo po ceni 0,1525 € na SMS/MMS sporočilo. Navedene cene
vključujejo DDV. Vse ostale storitve v Sloveniji in storitve v tujini se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom. Storitev BlackBerry je možno vključiti na paketu
ORTO SMART z doplačilom 4,07 € mesečno za opcijo ORTO BlackBerry. Klici na številke uporabnikov bob, se obračunavajo kot klici v drugo mobilno omrežje.

Opcija

Opcija 201

Opcija 501

Vključeno število minut
•
za klice v druga omrežja

201 min

501 min

• Mesečna naročnina

5,08 €

9,15 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki
se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Izklop Opcije 201 oz. Opcije 501 je mogoč en mesec po vklopu, kot tudi ponoven vklop, en mesec po izklopu katerekoli od
obeh opcij. Migracija med obema opcijama je možna en mesec po zadnji spremembi (vklop, izklop, predhodna migracija). Hkratni vklop ter uporaba Opcije
201 in Opcije 501 ni mogoča. Ob aktivaciji Opcije 201 / 501 se na naslednjem računu obračuna sorazmerni del naročnine do zaključka obračunskega obdobja,
ob izklopu pa je mesečna naročnina zaračunana za celotno zadnje obračunsko obdobje.

Paket A1 ORTO Gigastar

Paket A1 ORTO Gigastar je bil na voljo do 25. 9. 2017.
A1 ORTO Gigastar
Prenos podatkov v Sloveniji in
EU/EEA gostovanju

15 GB

Hitrost prenosa podatkov

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

0,01 €/min

Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

0,01 €/sporočilo

Mesečna naročnina

15,99 €

Paket A1 ORTO Gigastar vključuje 15 GB prenosa podatkov v Sloveniji, minute, SMS in MMS pa se plačujejo po porabi 0,01 € na enoto. Po doseženi vključeni
količini 15 GB prenosa podatkov v posameznem obračunskem ciklu se naročniku avtomatično vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 1 GB za 4
€ v omrežju A1 Slovenija. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega obračunskega cikla, v katerem se mu je dodatni zakup
prenosa podatkov vklopil. Vse cene vključujejo DDV.

Paketa A1 ORTO EU

Paketa A1 ORTO EU sta bila na voljo do 25. 9. 2017.
Paket

A1 Orto EU

A1 Orto EU+

Klici in sporočila SMS/MMS
v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

∞

∞

Prenos podatkov
v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

15 GB

15 GB

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Mednarodni klici
iz SLO v EU/EEA

-

200 min

Prenos podatkov izven
zakupljenih količin

250 MB za 4,99 €

-

Število A1 dodatnih
SIM kartic za souporabo
vseh storitev doma

do 1 kartica
12 10 €/mesec*

do 1 kartica
12 10 €/mesec*

Število A1 dodatnih
SIM kartic za souporabo
podatkov doma (A1 2.SIM)

1 kartica
5 €/mesec

1 kartica
5 €/mesec

Mesečna naročnina

21,99 €

23,99 €

Hitrost prenosa podatkov

Vsi novi naročniki, ki do 31. 8. 2017 sklenejo naročniško razmerje na paket A1 SIM za souporabo, bodo plačevali nižjo mesečno naročnino: 10 € z DDV, za
vedno, namesto rednih 12 € z DDV. Paket A1 ORTO EU vključuje neomejeno količino minut klicev (prejetih in odhodnih), neomejeno število SMS ter MMS
sporočil in 15 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji in EU/EEA gostovanju. Paket A1 ORTO EU+ vključuje enako količino enot kot A1 ORTO EU ter dodatno
200 minut klicev iz Slovenije v EU/EEA.
Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v posameznem obračunskem obdobju, se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za ceno 4,99 €. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega
obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Dodatni zakup se bo vklopil tolikokrat, kolikorkrat bo naročnik porabil
zakupljen prenos podatkov, vendar ne več kot 5-krat v posameznem obračunskem obdobju. Po porabi zadnjega izmed petih dodatnih zakupov prenosa
podatkov se bo hitrost prenosa podatkov znižala na 64 kbit/s, kar bo lahko naročnik uporabljal brez dodatnega plačila. Paketa A1 ORTO EU in A1 ORTO EU+
sta namenjena običajni uporabi storitev. Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti
bazne postaje. Vse cene vključujejo DDV.

Za uporabnike iPhonov
Opcije
• Vključena količina podatkov
• Mesečna naročnina

iPhone 3,5GB iPhone 4,5GB iPhone 5,5GB
3,5GB

4,5GB

5,5GB

23,39 €

30,50 €

35,59 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih,
ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Vključeni prenos podatkov v posamezni opciji velja samo za prenos preko GPRS/EDGE ali 3G/HSDPA v omrežju A1
Slovenija. Cena prenosa podatkov izven zakupljenih količin v omrežju A1 Slovenija in v EU/EEA gostovanju znaša 0,0005 €/kB. Popust na iPhone je unovčljiv
izključno ob sklenitvi Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti in istočasni vezavi na izbrano opcijo iPhone za najmanj 24 mesecev. Ob nakupu iPhona iz
ponudbe je, ne glede na vrednost telefona, potrebno plačati 1 €. V primeru, da vrednost popusta presega ceno izbranega telefona, preostanka ni mogoče
koristiti za dodaten nakup ali unovčenje. Vrednosti vključujejo DDV.

Paketa ORTO ELASTIK
Paketa ORTO ELASTIK MINI in ORTO ELASTIK sta bila na voljo do 31. 8. 2016.
• Paket

ORTO ELASTIK MINI

ORTO ELASTIK

• Klici v vsa omrežja

∞

∞

• Sporočila SMS/MMS

∞

∞

• Prenos podatkov
• Hitrost prenosa podatkov
• Uporaba prenosa podatkov v 38 državah sveta
• Mesečna naročnina
• Samodejno podatkovno prilagajanje 1 GB

100 MB

2 GB

10/3 Mbit/s

40/5 Mbit/s

-

1 GB

17,99 €

22,99 €

4€

1€

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih,
ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Samodejno podatkovno prilagajanje se bo vklopilo tolikokrat, kolikokrat bo naročnik porabil vključeno količino
prenosa podatkov, vendar ne več kot 10x v posameznem obračunskem ciklu. Po porabi zadnjega izmed desetih dodatnih zakupov prenosa podatkov v skupni
količini 10 GB, se bo hitrost prenosa podatkov znižala na 64 kbit/s, kar bo lahko naročnik uporabljal brezplačno. Paket ORTO ELASTIK v tujini vključuje 1GB za
uporabo storitve prenosa podatkov v izbranih 38 državah in operaterjih sveta izven EU/EEA območja (seznam na voljo na https://www.a1.si/seznam-drzav). To
pomeni, da ima naročnik v izbranih državah omejitev uporabe v višini 1 GB v obračunskem obdobju. Ko bo naročnik z uporabo dosegel 1 GB v posameznem
obračunskem obdobju, mu bo nadaljnja uporaba prenosa podatkov v tujini onemogočena. Ostale storitve v tujini in vse storitve v tujini na paketu ORTO ELASTIK MINI se obračunavajo posebej po porabi glede na privzeto tarifo. V primeru, da ima stranka na paketu ORTO ELASTIK vklopljeno in veljavno katerokoli
opcijo za gostovanje, se bodo storitve v gostovanju zaračunale po tej vklopljeni opciji za gostovanje. Paketi ORTO so namenjeni mladim od dopolnjenega 11.
do dopolnjenega 31. leta starosti. Za mladoletne uporabnike lahko sklenejo razmerje starši oziroma zakoniti zastopniki.

Praznični ORTO ELASTIK
Paket Praznični ORTO ELASTIK je bil na voljo do 18. 4. 2016.
• Paket
• Klici v vsa omrežja
• Sporočila SMS/MMS
• Prenos podatkov
• Hitrost prenosa podatkov
• Uporaba prenosa podatkov v 38 državah sveta
• Mesečna naročnina
• Samodejno podatkovno prilagajanje 1 GB

Praznični ORTO ELASTIK
∞
∞
5 GB
40/5 Mbit/s
1 GB
22,99 €
1€

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se
zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Praznično ponudbo ORTO ELASTIK paketa lahko od 17. 11. 2015 do vključno 18. 4. 2016 izkoristijo vsi novi in po pogojih
predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki A1, ki bodo sklenili naročniško razmerje za paket ORTO ELASTIK. Za pridobitev praznične ponudbe ORTO
ELASTIK je potrebna 24 mesečna vezava z napravo ali popustom na mesečno naročnino. Vse cene vključujejo DDV.

Cene za storitve izven zakupljenih količin
• Klic

0,22 €/min

• SMS/MMS

0,22 €/SMS/MMS

• Prenos podatkov

0,0005 €/kB

• Prenos podatkov 250 MB

1,99 €*

• Prenos podatkov 1 GB

1,00 €**, 3,00 €***, 4,00 €****

Cene za storitve izven zakupljenih količin veljajo na paketih A1 Začetni, OSNOVNI in ZATE, XS-XL ZAME, Preprosto ZAME/Paket9, Orto SMART, Praznični in
Veliki Praznični paket, Neskončni paket ter vseh obstoječih in starih paketih Mobilni internet. Na paketih XS-XL PODJETNI je cena izven zakupljenih količin v
Sloveniji in v EU/EEA gostovanju enaka 0,15 €/SMS/MMS, na vseh ostalih paketih pa 0,1525 €/SMS/MMS.
* Na paketih A1 Začetni, A1 Svobodni, OPTIMALNI, ULTIMATIVNI, ORTO TRIPSTER, A1 ORTO EU, A1 ORTO EU+ in paket A1 2.SIM.
** Na paketih Orto Elastik in Praznični Orto Elastik
*** Na paketu A1 Orto Tripster+
**** Na paketih A1 Orto Epik in A1 Orto 15 GB

Predplačniška ponudba A1
Paketa SIMPL 200 in SIMPL 1500 sta bila na voljo do 11. 7. 2018.
• Paket

SIMPL 200

SIMPL 1.500

• Cena zakupa enot

6 € / 30 dni

10 € / 30 dni

200

1.500

Zakup200stop

Zakup1500stop

• Prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju
• Klici v omrežje A1
• Klici v druga omrežja in klici v EU/EEA gostovanju
• Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju
• Ključna beseda za izklop

Navedene količine in cene veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Za uporabo v EU/EEA po principu gostovanja kot v domačem omrežju je po aktivaciji nove predplačniške
številke najprej potrebno izkazati trajne vezi na enem od prodajnih mest A1 ali z včlanitvijo v SIMPL bonus klub. Brez izkazanih trajnih vezi se v skladu s pravili
pravične rabe obračunavajo pribitki na storitve v EU/EEA gostovanju. Veljavnost enot v zakupu je 30 dni. Opravljenih je lahko neomejeno število zakupov. Ob
nakupu paketa A1 SIMPL je prednaloženo stanje na predplačniškem računu 5 € za 30-dnevno uporabo v Sloveniji. Ena enota se lahko porabi za minuto klica,
za poslano sporočilo SMS oz. MMS ali za 1 MB prenosa podatkov. Enote so veljavne 30 dni in se po porabi oz. po poteku veljavnosti vsakokrat samodejno
obnovijo, v kolikor je stanje na predplačniškem računu zadostno. Če je stanje na predplačniškem računu prenizko za zakup izbranega paketa in v zakupu
ni nobene proste enote, se klici, sporočila in prenos podatkov obračunavajo po dejanski porabi v skladu z A1 SIMPL tarifo brez zakupa enot. Avtomatično
nalaganje enot v zakup je možno na zahtevo tudi izključiti.

Stare opcije Mobilni internet
Vključena količina Pravična raba v EU/
podatkov
EEA gostovanju

Opcije

Naročnina

Cena za kB nad
vključeno količino

• Opcija Mobilni internet Start**

20 MB

/

3,05 €/mesec

0,0005 €

• Opcija Mobilni internet Osnovni**

200 MB

/

8,14 €/mesec

0,00007 €

• Opcija Mobilni internet Napredni**

2 GB

/

12,20 €/mesec

0,00007 €

• Opcija Mobilni internet Plus**

20 GB

15 GB

18,30 €/mesec

0,00007 €

Opcije Mobilni Internet

Vključena količina podatkov

• Opcija 300 MB

Mesečna naročnina Cena za kB nad vključeno količino

300 MB

6,10 €

• Opcija 1 GB

1 GB

9,15 €

• Opcija 3 GB

3 GB

12,20 €

• Opcija 15 GB

15 GB

18,30 €

• Opcija Mobilni Internet Dnevni

1 GB

1,53 €/dan

Opcije Mobilni Internet
• Opcija 2 GB

0 €, zmanjšanje hitrosti
podatkov 64 kbit/s

0,00007 €

Vključena količina
podatkov

Mesečna naročnina

Vključen LTE

Aktivacija*

2 GB

8€

✓

ORTO2GB na 4040

Opcija 2 GB je na voljo izključno za naročnike paketov A1 Orto, razen na paketih Orto ELASTIK, Orto ELASTIK MINI, A1 Orto Gigastar, A1 Orto Tripster+, A1
Orto EU in EU+, A1 Orto Epik in A1 Orto 15 GB.
* Odjava je enostavna in sicer preko SMS-a s ključno besedo ORTO2GB STOP poslano na 4040.
Ob aktivaciji opcije se na naslednjem računu obračuna sorazmerni del naročnine do zaključka obračunskega obdobja, ob izklopu pa je mesečna naročnina
zaračunana za celotno zadnje obračunsko obdobje.

** Obračunski cikel za Opcijo Mobilni internet je enak obračunskemu ciklu nosilnega naročniškega paketa. Naročniki opcije Mobilni Internet Dnevni lahko 854
MB od vključene količine prenosa podatkov porabijo v gostovanju znotraj držav EU/EEA. Vključena količina podatkov velja za prenos v omrežju A1 Slovenija
in v EU/EEA gostovanju. Neporabljen prenos podatkov ni prenosljiv v naslednji mesec. Prenos podatkov nad količino pravične rabe v EU/EEA gostovanju se
obračuna po ceni 3,66 €/GB. Na obmejnih območjih svetujemo pazljivost pri povezavi v omrežje, saj je do Mobilnega interneta mogoče dostopati tudi preko
omrežij tujih operaterjev. V tem primeru ne veljajo cene za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija, pač pa se zaračunavajo cene po veljavni tarifi za prenos
podatkov v tujini. Vse dodatne informacije o paketih in ponudbi, ki niso navedene v tem ceniku, dobite na vseh prodajnih mestih A1, na A1.si ali na telefonski
številki 040 40 40 40.
Ob aktivaciji katerekoli stare opcije Mobilni internet se na naslednjem računu obračuna sorazmerni del naročnine do zaključka obračunskega obdobja, ob
izklopu pa je mesečna naročnina zaračunana za celotno zadnje obračunsko obdobje.

Paketi Mobilni Internet

Vključena količina
podatkov

Pravična raba v EU/
EEA gostovanju

Mesečna
naročnina

300 MB

/

6,10 €

• Mobilni internet XS
• Mobilni internet S

1 GB

/

10,15 €

• Mobilni internet M

3 GB

/

13,20 €

• Mobilni internet XL

15 GB

10.240 MB

19,30 €

Cena za kB nad
SMS/MMS in
vključeno količino klici v Sloveniji
0,22 €
0 €, zmanjšanje
hitrosti podatkov
64 kbit/s

0,22 €
0,22 €
0,22 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih,
ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Prenos podatkov nad količino pravične rabe v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB.

Paketi Mobilni internet
Paketi A1 Domači net

Paketi A1 Domači net so bili na voljo do 18. 5. 2020.
Paket

Hitrost prenosa podatkov

Prenos podatkov

LTE

Mesečna naročnina

A1 Domači net 3

40/5 Mbit/s

∞

4099 €

A1 Domači net 2

20/5 Mbit/s

∞

3099 €

A1 Domači net 1

10/3 Mbit/s

∞

2599 €

Ponudbo za pakete A1 Domači net lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa naprave obstoječi naročniki A1 Slovenija. Priključnina na pakete A1 Domači net je 11,99 €
in se zaračuna v enkratnem znesku. Pogoj za pridobitev paketa je razpoložljivost omrežnih kapacitet. Vsi paketi vključujejo dostop do LTE tehnologije. Hitrosti, navedene pri posameznem
paketu predstavljajo najvišje možne hitrosti, dejanska hitrost je odvisna od razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Po porabi 200 GB zakupljene količine znotraj
obračunskega cikla se hitrost prenosa zniža na največ 2/1 Mbit/s. Ob sklenitvi naročniškega razmerja se uporabnik zavezuje, da bo paket A1 Domači net uporabljal na naslovu, ki ga je
kot naslov uporabe navedel ob sklenitvi pogodbe. V nasprotnem primeru si A1 pridržuje pravico izklopa storitve. Statični IP naslov na paketih A1 Domači net ni mogoč. Za pakete veljajo
Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike oziroma Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike ter
posebna pravila paketov, ki so skupaj s cenami ostalih storitev in cenami izven zakupljenih količin na voljo na 040 40 40 40, A1.si in na prodajnih mestih A1. Vse cene vključujejo DDV.

Opcija TV AS LTE
Opcija TV AS LTE je bila na voljo do 18. 5. 2020.

Paket

Mesečna naročnina

Vključeno
36 TV programov*

Opcija TV AS LTE

1199 €

neomejena količina prenosa
podatkov na paketih A1
Domači net

* Vključeni TV programi so navedeni na https://A1.si/mobilni-internet/domaci-internet/tv-as-lte
Opcija TV AS LTE vključuje dostop do 36 TV programov preko LTE omrežja, Časovni preskok, izposojo TV vmesnika ter neomejeno količino prenosa podatkov na paketih A1 Domači net 1,
2 in 3. Opcijo TV AS LTE je mogoče aktivirati izključno na paketih A1 Domači net. V primeru vklopa opcije se osnovna hitrost internetnega prenosa na paketu A1 Domači net ne omejuje.
Po vklopu opcije TV AS LTE je njena redna odpoved mogoča šele po zaključenem prvem obračunskem ciklu, opcija pa se zaračunava sorazmerno glede na obračunski cikel naročnika.
Pogoj za pridobitev opcije je pokritost z LTE omrežjem A1 Slovenija in razpoložljivost omrežnih kapacitet za uporabo opcije. Uporabnik se z aktivacijo opcije zaveže, da jo bo uporabljal
izključno na naslovu, ki ga je kot naslov uporabe navedel ob sklenitvi naročniškega razmerja za A1 Domači net. V primeru kršitve si A1 pridružuje pravico do izklopa storitve. Opcijo
TV AS LTE je možno naročiti le na lokaciji, kjer ni možnosti priklopa IPTV preko fiksnega internetnega omrežja A1. Storitev deluje pod pogoji internetne povezave ustrezne kakovosti in
obremenjenosti ter izpolnjenih predpogojev s tem v zvezi (več o tem glej Splošne pogoje ter A1.si). Cene vključujejo DDV.

Paketi A1 Hitri net
Paketi A1 Hitri net so bili na voljo do 11. 10. 2017.
Mesečna
naročnina

Vključena količina v
SLO in EU/EEA
gostovanju

Pravična raba
v EU/EEA gostovanju

Hitrost
prenosa podatkov

A1 Hitri net L

21,99 €

20 GB

12.300 MB

do 150/50 Mbit/S

✓

A1 Hitri net M

12,99 €

10 GB

7.269 MB

do 40/5 Mbit/s

✓

A1 Hitri net S

8,99 €

1 GB

/

do 10/2 Mbit/s

✓

Paketi

LTE

Po dosegu zakupljene količine znotraj obračunskega cikla je prenos podatkov onemogočen, za nadaljnjo uporabo si lahko uporabnik zakupi eno od dodatnih
opcij. Cena za klice v Sloveniji je 0,22 €/min in 0,22 € na SMS/MMS. Prenos podatkov nad količino pravične rabe v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni
3,66 €/GB.

Vključena
količina
podatkov

• Paketi Mobilni internet
• Mobilni internet 300MEGA

300 MB

Pravična
raba v
Mesečna
LTE
EU/EEA
naročnina
gostovanju
/
6,99 €
✓

Hitrost

Cena za kB
SMS/MMS in
nad vključeno
klici v Sloveniji
količino

10/2 Mbit/s

• Mobilni internet 1GIGA

1 GB

/

9,99 €

✓

20/3 Mbit/s

• Mobilni internet 3GIGA

3 GB

/

12,99 €

✓

30/4 Mbit/s

• Mobilni internet 15GIGA

15 GB

10.621 MB

18,99 €

✓

40/5 Mbit/s

• Mobilni internet 45GIGA

45 GB
+ nočna opcija

22.881 MB

40,99 €

✓ 150/50 Mbit/s

64 kbit/s

0,22 €

Če porabite celotno zakupljeno količino podatkov in se vam hitrost prenosa podatkov zmanjša na največ 64 kbit/s, si lahko začasno povrnete normalno hitrost
z enkratnim zakupom dodatne količine podatkov. Prenos podatkov nad količino pravične rabe v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB.

• Enkratni zakup

Vključena količina podatkov

Cena

Cena za kB nad vključeno količino

• Enkratni zakup 1 GB

1 GB

5,09 €

• Enkratni zakup 5 GB

5 GB

10,16 €

0 €, zmanjšanje hitrosti prenosa
podatkov na 64 kbit/s

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih,
ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Prenos podatkov nad količino pravične rabe v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB. Enkratni zakup
je na voljo le naročnikom novih opcij ali paketov Mobilni internet 300 MEGA, Mobilni internet 1GIGA, Mobilni internet 3GIGA, Mobilni internet 15GIGA in
Mobilni internet 45GIGA. Enkratni zakup se zaračuna le enkrat in ne kot naročnina. Veljavnost količine zakupljene z enkratnim zakupom poteče z obračunskim
obdobjem. Uporabnikom zgoraj naštetih paketov Mobilni internet se bo hitrost prenosa podatkov pri dosegu zakupljene količine podatkov znotraj vašega
obračunskega obdobja praviloma znižala na največ 64 kbit/s. Z naslednjim obračunskim obdobjem oziroma z enkratnim zakupom dodatne količine se vam bo
omenjena znižana hitrost ponastavila na običajno hitrost, ki jo zagotavlja A1.

Paket A1 Neskončni net
Paket A1 Neskončni net je bil na voljo do 11. 10. 2017.

Paket

Mesečna
naročnina

Vključena količina prenosa
podatkov v Sloveniji in EU/
EEA gostovanju

Pravična raba
v EU/EEA gostovanju

A1 Neskončni net

20,99 €

∞

11.740 MB

Hitrost

LTE

do 4/2
Mbit/s

✓

Ponudbo za paket A1 Neskončni net lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa naprave obstoječi naročniki A1. Na paketu je omogočena
neomejena uporaba prenosa podatkov v omrežju A1 Slovenija. Omogočen je dostop do omrežja LTE s hitrostjo do 4/2 Mbit/s. Cena za klice v Sloveniji in za
klice v EU/EEA gostovanju, ki se zaključujejo znotraj EU/EEA omrežij in znaša 0,22 €/min na poslani SMS/MMS. Prenos podatkov nad količino pravične rabe v
EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB. Vse cene vključujejo DDV.

Paket A1 Vikend net
Paket A1 Vikend net je bil na voljo do 11. 10. 2017.

Paket

Hitrost

Prenos podatkov/dan
v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

A1 Vikend net

10/3 Mbit/s

2 GB

Pravična
raba/dan v
EU/EEA
gostovanju

Cena
zakupa/dan

LTE

Mesečna
naročnina

1.679 MB

3€

✓

0€

Vključena količina prenosa podatkov znotraj paketa A1 Vikend net velja za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija in v EU/EEA gostovanju. Neporabljena
količina ni prenosljiva v naslednji obračunski cikel. Na paketu A1 Vikend net je omogočen dostop do omrežja LTE s hitrostjo do 10/3 Mbit/s. to je najvišja
možna hitrost, dejanska hitrost je odvisna od razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Priključnina na paket stane 11,99 € in se zaračuna v
enkratnem znesku. Cena za klice v Sloveniji in za klice v EU/EEA gostovanju, ki se zaključujejo znotraj EU/EEA omrežij je 0,22 €/min in 0,22 € na SMS/MMS.
Prenos podatkov nad količino pravične rabe v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB. V primeru, da uporabnik 12 mesecev paketa A1 Vikend net
ne uporablja, si A1 pridržuje pravico deaktivacije storitve. Vse cene vključujejo DDV.

Opcija Vikend internet 2 GB

Paket

Cena/dan

Prenos podatkov/dan
v Sloveniji in
EU/EEA gostovanju

Vikend internet 2GB

3€

2 GB

Pravična
raba/dan v EU/
EEA
gostovanju
1.679 MB

Aktivacija z
SMS sporočilom
VIKEND 2GB telefonska
številka* na številko 4040

* Telefonska številka paketa A1 Vikend net (primer: VIKEND 2 GB 040040040). Vikend internet 2 GB je na voljo le v kombinaciji s paketom A1 Vikend net. Dodatnih 2 GB si lahko aktivirate šele, ko porabite prvotnih 2 GB vključenih v dnevno aktivacijo. Preko SMS-a si dodatna 2 GB lahko aktivirajo samo naročniki A1 iz
svoje pogovorne telefonske številke. Vsi ostali lahko aktivacijo uredijo na portalu Moj A1. Zakupljena količina ni prenosljiva v naslednje obračunsko obdobje.
Znotraj enega obračunskega obdobja lahko zakupite neomejeno število dodatnih zakupov. Prenos podatkov nad količino pravične rabe v EU/EEA gostovanju
se obračuna po ceni 3,66 €/GB.

Paket POLETJE NET
Paket POLETJE NET je bil na voljo do 31. 8. 2016.
• Paket
• POLETJE NET

Prenos podatkov v Sloveniji
in EU/EEA gostovanju

Prenos podatkov v
Srbiji in S. Makedoniji

Hitrost prenosa
podatkov

LTE

Mesečna
naročnina

10 GB

1 GB

do 150/50 Mbit/s

✓

15,99 €

Akcijsko ponudbo paketa POLETJE NET lahko od 7. 6. 2016 do vključno 31. 8. 2016 izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa naprave obstoječi
naročniki A1. Vključena količina prenosa podatkov znotraj paketa velja za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija in v omrežjih držav EU/EEA (10 GB) ter Srbije
in Severne Makedonije (1 GB). Prenos podatkov nad količino pravične rabe 8.948 MB v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB. Neporabljena
količina ni prenosljiva v naslednji obračunski cikel. Po dosegu zakupljene količine znotraj obračunskega cikla je prenos podatkov onemogočen, za nadaljnjo
uporabo si lahko uporabnik zakupi eno od dodatnih opcij. Po dosegu zakupljene količine v tujini znotraj obračunskega cikla je prenos podatkov onemogočen,
stranka pa lahko po lastni odobritvi na pristajalni spletni strani še nadalje uporablja prenos podatkov po veljavnem ceniku, ki velja za Srbijo ali Severno Makedonijo (prenos podatkov se v tem primeru odšteva od 10 GB prenosa podatkov namenjenih za uporabo v omrežju A1 Slovenija). 1 GB prenosa podatkov, ki je
namenjen uporabi v tujini, ni mogoče uporabljati v omrežju A1 Slovenija. Cena za klice v Sloveniji in za klice v EU/EEA gostovanju, ki se zaključujejo znotraj
EU/EEA omrežij je 0,22 €/min in 0,22 € na SMS/MMS. Vse cene vključujejo DDV.

GIGANTnet
Paket GIGANTnet je bil na voljo do 15. 3. 2015.
• Paket
• GIGANTnet

Mesečna
naročnina
11,99 €

Vključena Hitrost prenosa
količina
podatkov
10 GB

LTE

Po porabljeni količini

Cena min/
SMS/MMS

✓

0 €, hitrost prenosa podatkov
se zniža na 64 KB/s

0,22 €

10/3 Mbit/s

Ponudbo za paket GIGANTnet lahko od 3. 2. 2015 do 15. 3. 2015 izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa naprave obstoječi naročniki A1. Vključena
količina prenosa podatkov znotraj paketa GIGANTnet velja za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija in v EU/EEA gostovanju. Prenos podatkov nad količino
pravične rabe 6.710 MB v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB. Neporabljena količina ni prenosljiva v naslednji obračunski cikel. Po dosegu
zakupljene količine znotraj obračunskega cikla se hitrost prenosa praviloma zniža na največ 64 kb/s. Vse cene vključujejo DDV.

GIGANTnet 25 GB
aket GIGANTnet 25 GB je bil na voljo do 20. 5. 2015.
• Paket
• GIGANTnet 25 GB

Mesečna
naročnina
20,99 €

Vključena Hitrost prenosa
količina
podatkov
25 GB

LTE

Po porabljeni količini

Cena min/
SMS/MMS

✓

0 €, hitrost prenosa podatkov
se zniža na 64 KB/s

0,22 €

150/50 Mbit/s

Ponudbo za paket Mobilni internet GIGANTnet 25GB do 20. 5. 2015 izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa naprave obstoječi naročniki A1.
Vključena količina prenosa podatkov znotraj paketa GIGANTnet 25GB velja za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija in v EU/EEA gostovanju. Prenos
podatkov nad količino pravične rabe 22.881 MB v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB. Neporabljena količina ni prenosljiva v naslednji
obračunski cikel. Po dosegu zakupljene količine znotraj obračunskega cikla se hitrost prenosa praviloma zniža na največ 64 kb/s. Na paketu GIGANTnet 25 GB
je omogočen dostop do omrežja LTE s hitrostjo do 150/50 Mbit/s. Cena za klice v Sloveniji in za klice v EU/EEA gostovanju, ki se zaključujejo znotraj EU/EEA
omrežij je 0,15 €/min in 0,15 € na SMS/MMS. Vse cene vključujejo DDV.

Neskončni internet
Paket Neskončni internet je bil na voljo do 31. 8. 2015.
• Paket
• Neskončni internet

Mesečna
naročnina

Vključena
količina

Hitrost prenosa
podatkov

LTE

20,99 €

∞

2/1 Mbit/s

✓

Ponudba za paket Neskončni internet je bila na voljo od 7. 7. 2015 do 31. 8. 2015 za vse nove in po Pogojih predčasnega nakupa naprave obstoječe naročnike
A1. Na paketu je omogočena neomejena uporaba prenosa podatkov v omrežju A1 Slovenija in v EU/EEA gostovanju. Prenos podatkov nad količino pravične
rabe 8 GB v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB. Omogočen je dostop do omrežja LTE s hitrostjo do 2/1 Mbit/s. Cena za klice v Sloveniji in za
klice v EU/EEA gostovanju, ki se zaključujejo znotraj EU/EEA omrežij je 0,22 €/min in 0,22 € na SMS/MMS. Cene naprav za mobilni internet veljajo do 31. 8.
2015 ob vezavi za 24 mesecev na paketu Neskončni internet. Vse cene vključujejo DDV.

Paket SILVESTER NET
Paket SILVESTER NET je bil na voljo do 31. 1. 2016.
• Paket
• SILVESTER NET

Mesečna
naročnina

Vključena
količina

Hitrost prenosa
podatkov

LTE

11,99 €

12 GB

do 150/50 Mbit/s

✓

Akcijsko ponudbo za paket SILVESTER NET lahko od 24. 11. 2015 do vključno 31. 1. 2016 izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi
naročniki A1. Vsak naročnik, ki bo že imel sklenjen paket SILVESTER ali enega od veljavnih paketov ULTIMATIVNI in bo hkrati aktiviral skupen zbirni račun, bo
na dodatno sklenjenih paketih SILVESTER NET prejel dodatni popust v višini 2 € na mesečno naročnino za paket SILVESTER NET, vendar skupno ne več kot na
treh dodatno sklenjenih paketih SILVESTER ali SILVESTER NET. Vključena količina prenosa podatkov znotraj paketa SILVESTER NET velja za prenos podatkov
v omrežju A1 Slovenija in v EU/EEA gostovanju. Prenos podatkov nad količino pravične rabe 6.710 MB v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB.
Neporabljena količina ni prenosljiva v naslednji obračunski cikel. Po dosegu zakupljene količine znotraj obračunskega cikla je prenos podatkov onemogočen,
za nadaljnjo uporabo si lahko uporabnik zakupi eno od dodatnih opcij. Cena za klice v Sloveniji in za klice v EU/EEA gostovanju, ki se zaključujejo znotraj EU/
EEA omrežij je 0,22 €/min in 0,22 € na SMS/MMS. Vse cene vključujejo DDV.

Cenik za obstoječe naročnike starih paketov
PAKET

SMART I

• Mesečna naročnina

10,99 €

• Sporočilo SMS*

0,0849 €
v mobilnem omrežju A1 Slovenija

• Klici

v stacionarna omrežja

v druga mobilna omrežja*

• Opcija mobilni*
• Opcija stacionarni

24ur/dan

0,22 €

višja tarifa

0,28 €

nižja tarifa

0,20 €

višja tarifa

0,28 €

nižja tarifa

0,20 €

mesečna naročnina

2,02 €
24 ur/dan

mesečna naročnina
znižana tarifa za klice v stacionarna omrežja

0,12 €
1,53 €

24 ur/dan

• Sporočilo MMS*

0,10 €
0,1697 €

*Navedene cene veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska mobilna omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.
Znižana tarifa ne velja za klice v omrežje družbe Telemach, d.o.o. in T-2 d.o.o. Cena prenosa podatkov na vseh zgoraj omenjenih paketih je 0,0005 €/kB v
omrežju A1 Slovenija, pri čemer je obračunski interval 10 kB.
Naročnina na Opcijo mobilni in Opcijo stacionarni se prišteje k mesečni naročnini.
Čas nižje tarife: od ponedeljka do petka od 19.30 do 7.30 ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Čas višje tarife: od ponedeljka do petka od 7.30 do 19.30. Navedene cene veljajo za minuto pogovora.
Obračunski interval znaša 60/60, kar pomeni, da se polno zaračuna vsaka začetna minuta pogovora.

Storitve, ki so jih omogočali stari paketi
Minimalna poraba
Ob nizki mesečni naročnini smo v nekatere pakete že vključili zneske, ki vključujejo uporabo storitev A1 v Sloveniji. Pri
vseh paketih se torej splača porabiti vsaj toliko, saj se navedeni znesek obračuna, tudi če ga v posameznem obračunskem
obdobju ne dosežete. V minimalo porabo se štejejo storitve, opravljene v Sloveniji, razen komercialnih sporočil SMS.
Prijatelji
Storitev Prijatelji omogoča cenejše klice na izbrane številke. Popust velja za odhodne klice opravljene v Sloveniji, ne velja
pa, kadar gostujete v omrežjih tujih operaterjev. Naročniki na paketih IZI, START, SENIOR NEW in SMART lahko registrirajo
kot Prijatelje do tri številke znotraj mobilnega omrežja A1. Naročniki na paketih PRESTIŽ, PARTNER in SENIOR lahko
registrirajo kot Prijatelje do štiri številke znotraj mobilnega omrežja A1. Številke prijateljev lahko uporabniki aktivirajo in
menjajo brezplačno. Izbrane številke prijateljev v drugih mobilnih in stacionarnih omrežjih lahko zamenjate le za številko iz
mobilnega omrežja A1 Slovenija.
Družinska tarifa
V Družinski tarifi ste lahko povezani s sorodniki, prijatelji, sodelavci ali sosedi.
Z družinsko tarifo se pogovarjate po 0,0212 € na minuto - vsak dan in vse dni v letu. Družinska tarifa vključuje enega nosilca
in do 4 člane. Nosilec je lahko samo novi naročnik, člani pa so lahko novi ali obstoječi naročniki A1. Postanite torej član
družine A1 in si v njej ustvarite svojo! Na prodajnem mestu A1 izpolnite obrazec za Družinsko tarifo. V Družinski tarifi ne
morejo biti pravne osebe. Družinska tarifa se izključuje z ostalimi ugodnostmi A1.
Partner bonus
Partner bonus je storitev, ki vam mesečno naročnino zniža do 30 %. Skupaj z vašimi družinskimi člani, sorodniki, prijatelji,
znanci,... ustanovite svojo skupino Partner bonus z nosilcem in do tremi člani ter si tako znižajte mesečno naročnino.
Dejanski odstotek znižanja mesečne naročnine je odvisen od naročniškega paketa posameznega člana ali nosilca skupine.
V partner bonus skupino se lahko povežejo naročniki paketov SMART I, SMART II in SMART III.

Cenik za obstoječe naročnike starih poslovnih paketov
Paketa A1 Svobodni Mini in Mikro
Paketa A1 Svobodni Mini in Mikro sta bila na voljo do 17. 9. 2018.

A1 Svobodni Mini

A1 Svobodni Mikro

Klici v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

3000

1000

Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

3000

1000

Prenos podatkov v Sloveniji in EU/EEA gostovanju

3 GB

1 GB

Hitrost prenosa podatkov

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Mesečna naročnina

1599 €

1299 €

Ponudbo za paket A1 Svobodni Mikro po ceni 12,99 € na mesec in A1 Svobodni Mini po ceni 15,99 € na mesec lahko izkoristijo vsi novi in po pogojih Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti obstoječi naročniki A1. Paket A1 Svobodni Mikro vključuje 1.000 minut klicev (prejetih in odhodnih), 1.000 SMS ter MMS sporočil in 1 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji in med
gostovanjem v omrežjih EU/EEA. Paket A1 Svobodni Mini vključuje 3.000 minut klicev (prejetih in odhodnih), 3.000 SMS ter MMS sporočil in 3 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji in
med gostovanjem v omrežjih EU/EEA. Mednarodni klici iz Slovenije v tujino se obračunajo po aktualnem ceniku. Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v omrežju A1 Slovenija se
samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za 1,99 €, ki se lahko porabi do konca posameznega obračunskega obdobja, v katerem se je ta vklopil. Nad porabljeno
količino enot, se storitve obračunajo po veljavnem ceniku. Vse cene vključujejo DDV.

Paketa A1 Začetni
Paketa A1 Začetni sta bila na voljo do 15. 5. 2018.
Paket

A1 Začetni M

A1 Začetni S

Klici in sporočila SMS/MMS
v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

1000 enot

300 enot

Prenos podatkov
v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

500 MB

150 MB

Hitrost prenosa podatkov

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Prenos podatkov izven
zakupljenih količin

250 MB
za 1,99 €

250 MB
za 1,99 €

Klici, SMS/MMS izven
zakupljenih enot v SLO

0,22 €/min/MMS/SMS

0,22 €/min/MMS/SMS

Mesečna naročnina

17 99 €

12 99 €

Ponudbo za pakete A1 Začetni lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki A1. Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA
omrežij. Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v posameznem obračunskem obdobju, se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč
se samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za 1,99 €. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega
obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Nad porabljeno količino enot, se storitve obračunajo po veljavnem ceniku, 0,22 € na minuto, SMS in MMS. Vse cene vključujejo DDV.

Paketi A1 Svobodni
Paketi A1 Svobodni so bili na voljo do 17. 9. 2018.

Paket

A1
Svobodni 140 GB

A1
Svobodni 100 GB

A1
Svobodni 80 GB

A1
Svobodni 50 GB

Klici in SMS/MMS
v Slovniji in EU/EEA
gostovanju

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno

Prenos podatkov
v Sloveniji in EU/
EEA gostovanju

140 GB od tega
do 24.616 MB v
EU/EEA

100 GB od tega
do 18.460 MB v
EU/EEA

80 GB od tega
do 16.222 MB v
EU/EEA

50 GB od tega
do 12.865 MB v
EU/EEA

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Mednarodni klici,
SMS/MMS

300 minut v EU/EEA
in 300 minut v
partnerskih omrežjih

200 minut v EU/EEA in
100 minut v
200 minut v partnerskih
EU/EEA
omrežjih

/

Gostovanje v
Združenem
kraljestvu, Srbiji
in S. Makedoniji

2.000 minut
2.000 SMS-ov
2 GB

300 minut
300 SMS-ov
300 MB

100 minut
100 SMS-ov

/

Prenos podatkov
izven zakupljenih
količin v Sloveniji

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

Office 365 Business
Essentials

12 mesecev brezplačno

6 mesecev brezplačno

6 mesecev brezplačno

3 mesece brezplačno

Število možnih
paketov Dodatni

Do 4
13 €/mesec*
za SIM

Do 3
13 €/mesec*
za SIM

Do 2
13 €/mesec*
za SIM

Do 1
13 €/mesec*
za SIM

Mesečna
naročnina

4399 €

3299 €

2899 €

2299 €

Hitrost prenosa
podatkov

* Velja na kartico SIM.
Ponudbo za pakete A1 Svobodni lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki A1. Navedene količine veljajo za
komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/
EEA omrežij.
Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v posameznem obračunskem obdobju, se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za ceno 1,99 €. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega
obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Dodatni zakup se bo vklopil tolikokrat, kolikorkrat bo naročnik porabil zakupljen prenos podatkov, vendar ne več kot 5-krat v posameznem obračunskem obdobju. Po porabi zadnjega izmed petih dodatnih zakupov prenosa podatkov
se bo hitrost prenosa podatkov znižala na 64 kbit/s, kar bo lahko naročnik uporabljal brez dodatnega plačila.
Paketi A1 Svobodni 50 GB, A1 Svobodni 80 GB, A1 Svobodni 100 GB in A1 Svobodni 140 GB so namenjeni običajni uporabi storitev. Hitrost prenosa podatkov
je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Navedene količine prenosa podatkov v EU/EEA
predstavljajo omejitev pravične rabe, do katere se lahko prenos podatkov uporablja iz domačega zakupa brez dodatnega plačila. Prenos podatkov v EU/EEA iz
domačega zakupa nad navedeno količino se obračuna po ceni 3,66 €/GB z DDV.
Vse cene vključujejo DDV.
Ugodnost Office 365 Business Essentials v paketih A1 Svobodni velja za nove in obstoječe poslovne naročnike (pravne osebe in samostojne podjetnike
posameznike). Ugodnost Office 365 Business Essentials v paketih A1 Svobodni velja ob hkratni sklenitvi enega izbranega paketa A1 Svobodni in enega
novega Office 365 Business Essentials paketa in velja od dneva sklenitve naročniške pogodbe. Ugodnost velja samo za nosilni paket A1 Svobodni, ne velja za
paket A1 Dodatni. Po preteku navedenega obdobja se stranki zaračuna naročnina z redno ceno po takrat veljavnem ceniku. Ugodnost velja do preklica. Cene
vključujejo DDV. Poslovne rešitve Office 365 so na voljo novim in obstoječim naročnikom A1 Slovenija, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki. Za uporabo poslovne rešitve Office 365 je treba izpolnjevati določene minimalno tehnične pogoje in nato skleniti pogodbo z družbo A1 Slovenija, d. d.

Paketi A1 Svobodni
Paketi A1 Svobodni so bili na voljo do 11. 9. 2017.
Paket

A1 Svobodni L

A1 Svobodni M

A1 Svobodni S

Klici v vsa omrežja v
Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

∞

∞

∞

Sporočila SMS/MMS
v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

∞

∞

∞

Prenos podatkov v
Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

15 GB

8 GB

3 GB

Hitrost prenosa
podatkov

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Gostovanje
v Srbiji in
S. Makedoniji

1000 min
1000 SMS
2 GB

x

x

Prenos podatkov izven
zakupljenih količin

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

250 MB za 1,99 €

24 mesecev brezplačno

6 mesecev brezplačno

3 mesece brezplačno

Dodatna SIM kartica
za souporabo vseh
storitev doma

do 6 kartic
13 €/mesec*

do 3 kartice
13 €/mesec*

1 kartica
13 €/mesec*

Dodatna SIM kartica
za souporabo prenosa
podatkov doma (2.SIM)

do 3 kartice
1 kartica je breplačna
5 €/mesec*

do 2 kartici
5 €/mesec*

1 kartica
5 €/mesec

Mesečna naročnina

4199 €

2699 €

2199 €

Office 365 Business
Essentials

* velja na kartico SIM.
Ponudbo za pakete A1 Svobodni lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki A1. Navedene količine veljajo za
komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/
EEA omrežij. Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov za uporabo v Sloveniji in EU/EEA gostovanju v posameznem obračunskem obdobju, se naročniku
hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za 1,99 €. Paket A1 Svobodni L vključuje
uporabo storitev v gostovanju, in sicer 1.000 minut in 1.000 sporočil, SMS, ter 2 GB prenosa podatkov na mesec v Srbiji in Severni Makedoniji. Naročnik lahko
dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Paketi A1 Svobodni so namenjeni običajni uporabi storitev. Nad porabljeno količino enot, se storitve obračunajo po veljavnem ceniku. Hitrost prenosa podatkov je omejena
z zmogljivostjo uporabljene naprave, razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Vse cene vključujejo DDV.

Paketa A1 Svobodni EU
Paketa A1 Svobodni EU sta bila na voljo do 11. 9. 2017.
Paket

A1 Svobodni EU

A1 Svobodni EU+

Klici in sporočila SMS/
MMS v Sloveniji in EU/EEA
gostovanju

∞

∞

Prenos podatkov v Sloveniji in
EU/EEA gostovanju

15 GB

15 GB

Hitrost prenosa
podatkov

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Polna LTE hitrost
150/50 Mbit/s

Mednarodni klici
iz Slovenije v EU/EEA

-

200 min

Prenos podatkov izven
zakupljenih količin

250 MB za 4,99 €

250 MB za 4,99 €

3 mesece brezplačno

3 mesece brezplačno

Število A1 dodatnih
SIM kartic za souporabo
vseh storitev doma

do 1 kartica
13 €/mesec

do 1 kartica
13 €/mesec

Število A1 dodatnih
SIM kartic za souporabo
podatkov doma (A1 2.SIM)

1 kartica
5 €/mesec

1 kartica
5 €/mesec

Mesečna naročnina

2399 €

2599 €

Microsoft Office 365
Business Essentials

Ponudbo za paketa A1 Svobodni EU in A1 Svobodni EU+ lahko od 23. 5. 2017 do 31. 8. 2017 izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona
obstoječi naročniki A1. Paket A1 Svobodni EU vključuje neomejeno količino minut klicev (prejetih in odhodnih), neomejeno število SMS ter MMS sporočil in 15
GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji in EU/EEA gostovanju. Paket A1 Svobodni EU+ vključuje neomejeno količino minut klicev (prejetih in odhodnih),
neomejeno število SMS ter MMS sporočil in 15 GB prenosa podatkov na mesec v Sloveniji in državah EU/EEA ter 200 minut klicev iz Slovenije v EU/EEA.
Po doseženi vključeni količini prenosa podatkov v posameznem obračunskem obdobju, se naročniku hitrost prenosa podatkov ne upočasni, temveč se samodejno vklopi dodatni zakup prenosa podatkov v količini 250 MB za ceno 4,99 €. Naročnik lahko dodatno količino podatkov porabi do konca posameznega
obračunskega obdobja, v katerem se mu je dodatni zakup prenosa podatkov vklopil. Dodatni zakup se bo vklopil tolikokrat, kolikorkrat bo naročnik porabil zakupljen prenos podatkov, vendar ne več kot 5-krat v posameznem obračunskem obdobju. Po porabi zadnjega izmed petih dodatnih zakupov prenosa podatkov
se bo hitrost prenosa podatkov znižala na 64 kbit/s, kar bo lahko naročnik uporabljal brez dodatnega plačila.
Paketa A1 Svobodni EU in A1 Svobodni EU+ sta namenjena običajni uporabi storitev. Hitrost prenosa podatkov je omejena z zmogljivostjo uporabljene naprave,
razmer na omrežju in trenutne zasedenosti bazne postaje. Vse cene vključujejo DDV.
Ugodnost Office 365 Business Essentials na paketih A1 Svobodni EU+ velja za nove in obstoječe poslovne naročnike (pravne osebe in samostojne podjetnike
posameznike). Ugodnost Office 365 Business Essentials v paketih A1 Svobodni velja ob hkratni sklenitvi paketa A1 Svobodni EU+ in enega novega Office
365 Business Essentials paketa in velja od dneva sklenitve naročniške pogodbe. Ugodnost velja samo za nosilni paket A1 Svobodni EU+, ne velja za Paket A1
SIM za souporabo EU. Po preteku navedenega obdobja se stranki zaračuna naročnina z redno ceno po takrat veljavnem ceniku. Ugodnost velja do preklica.
Poslovne rešitve Office 365 so na voljo novim in obstoječim naročnikom A1, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki. Za uporabo poslovne
rešitve Office 365 je treba izpolnjevati določene minimalne tehnične pogoje in nato skleniti pogodbo z A1 Slovenija, d. d.

Paket SILVESTER
Paket SILVESTER je bil na voljo do 24. 11. 2015.
• Paket

SILVESTER

• Klici v vsa omrežja

neskončno

• Sporočila SMS/MMS

neskončno

• Prenos podatkov
• Hitrost prenosa podatkov

4 GB
40/5 Mbit/s

• Mesečna naročnina

22,99 €

• Mesečna naročnina za nove naročnike

17,99 €

Akcijsko ponudbo za paket SILVESTER so lahko izkoristili vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki A1 med 24. 11. 2015 do
vključno 31. 1. 2016. Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v
EU/EEA omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Prenos podatkov izven zakupljenih količin se obračuna po enoti 250 MB za 1,99 € z vključenim DDV.
Enota se vključi največ 5-krat v obračunskem obdobju, po preseganju petega vklopa se hitrost prenosa podatkov upočasni na 64 kbit/s.

Paketa OPTIMALNI
Paketa OPTIMALNI sta bila na voljo do 7. 9. 2016.
• Paket

OPTIMALNI S

OPTIMALNI M

100 min

400 min

• Klici v vsa omrežja
• Sporočila SMS/MMS

100

400

-

400 MB

4/2 Mbit/s

4/2 Mbit/s

12,99 €

17,99 €

• Prenos podatkov
• Hitrost prenosa podatkov
• Mesečna naročnina

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih,
ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Prenos podatkov izven zakupljenih količin se obračuna po enoti 250 MB za 1,99 € z vključenim DDV. Enota se vključi
največ 5-krat v obračunskem obdobju, po preseganju petega vklopa se hitrost prenosa podatkov upočasni na 64 kbit/s.

Paket PODJETNI OSNOVNI S, OSNOVNI M in OSNOVNI L
S paketi PODJETNI OSNOVNI S, M ali L se sodelavci kličejo brezplačno.
Paketi PODJETNI OSNOVNI S, M in L so bili na voljo do 31. 5. 2015.
Paket

Klici med
Klici v omrežje
sodelavci v
SMS / MMS
A1 Slovenija
Sloveniji

Klici v fiksna
omrežja

Klici v druga
omrežja

Prenos
podatkov

Mesečna
naročnina

•

PODJETNI
OSNOVNI S

neskončno

100 minut / sporočil

0,0005 € / kB

12,99 €

•

PODJETNI
OSNOVNI M

neskončno

300 minut / sporočil

150 MB

16,99 €

•

PODJETNI
OSNOVNI L

neskončno

2000 minut / sporočil

1000 MB

24,99 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki
se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Paket STARTUP
Paket STARTUP je bil na voljo do 9. 12. 2016.
• Paket

STARTUP

• Klici v vsa slovenska omrežja

∞

• Sporočila SMS/MMS

∞

• Prenos podatkov

3 GB

✓
✓

• Office 365 Business Essential
• Paket 2. SIM
• Mesečna naročnina

20,99 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki
se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Paket GIGANT
Paket GIGANT je bil na voljo do 31. 5. 2015.
• Paket

GIGANT

• Klici znotraj mobilnega omrežja A1 Slovenija

neskončno

• Klici v stacionarna omrežja

neskončno

• Klici v druga mobilna omrežja

neskončno

• SMS/MMS

neskončno

• Prenos podatkov
• Mesečna naročnina

4 GB
23,99 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki
se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Paket GIGANTplus
Paket GIGANTplus je bil na voljo do 31. 5. 2015.
• Paket

GIGANTplus

• Klici znotraj mobilnega omrežja A1 Slovenija

neskončno

• Klici v stacionarna omrežja

neskončno

• Klici v druga mobilna omrežja

neskončno

• SMS/MMS

neskončno

• Prenos podatkov

8 GB

• Mesečna naročnina

27,99 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih, ki
se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Paketi ULTIMATIVNI
Paketi ULTIMATIVNI so bili na voljo do 7. 9. 2016.
• Paket

ULTIMATIVNI S

ULTIMATIVNI M

ULTIMATIVNI L

ULTIMATIVNI XL

∞

∞

∞

∞

• Klici v vsa omrežja

∞

∞

∞

∞

1 GB

3 GB

6 GB

15 GB

40/5 Mbit/s

150/50 Mbit/s

150/50 Mbit/s

• Sporočila SMS/MMS
• Prenos podatkov
• Hitrost prenosa podatkov

20/3 Mbit/s

• Office365 Business Essentials
• Mesečna naročnina

-

3 mesece brezplačno 6 mesecev brezplačno 9 mesecev brezplačno

22,99 €

25,99 €

29,99 €

37,99 €

Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih,
ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Prenos podatkov izven zakupljenih količin se obračuna po enoti 250 MB za 1,99 € z vključenim DDV. Enota se vključi
največ 5-krat v obračunskem obdobju. Po presegu petega vklopa se hitrost prenosa podatkov upočasni na 64 kbit/s. Ugodnost »Office 365 Business Essentials
v paketih ULTIMATIVNI« v obliki popusta na mesečno naročnino Office 365 Business Essentials (v nadaljevanju: ugodnost) velja za nove in obstoječe poslovne
naročnike A1 (pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike), ki sklenejo naročniško razmerje na enem izmed paketov ULTIMATIVNI. Pogoj za
koriščenje ugodnosti je veljavno naročniško razmerje na paketu ULTIMATIVNI ves čas koriščenja ugodnosti in sklenitev enega Office 365 Business Essentials
paketa v roku šestih (6) mesecev od dneva sklenitve naročniške pogodbe za enega izmed paketov ULTIMATIVNI (ULTIMATIVNI M ali ULTIMATIVNI L ali
ULTIMATIVNI XL). Po preteku navedenega obdobja v razpredelnici se stranki zaračuna naročnina z redno ceno po takrat veljavnem ceniku. Cene ne vključujejo
DDV. Poslovne rešitve Office 365 so na voljo novim in obstoječim naročnikom A1, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki. Za uporabo
poslovne rešitve Office 365 je treba izpolnjevati določene minimalne tehnične pogoje in nato skleniti pogodbo z družbo A1 Slovenija, d. d.

Paketi PODJETNI NESKONČNI
Paketi PODJETNI NESKONČNI so bili na voljo do 31. 5. 2015.
• Paket

NESKONČNI S

NESKONČNI M

• Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija

neskončno

neskončno

NESKONČNI L NESKONČNI TUJINA
neskončno

neskončno

• Klici v fiksna omrežja

neskončno

neskončno

neskončno

neskončno

• SMS/MMS*

neskončno

neskončno

neskončno

neskončno

• Klici v druga omrežja*

100 minut

neskončno

neskončno

neskončno

• Prenos podatkov*

300 MB

2 GB

5 GB

15 GB

• Mesečna naročnina

21,99 €

29,99 €

35,99 €

43,99 €

*Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga mobilna slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Stari paketi PODJETNI
Paketi PODJETNI so bili na voljo do 10. 5. 2012.

• Mesečna naročnina

XS PODJETNI

S PODJETNI

M PODJETNI

L PODJETNI

XL PODJETNI

15,99 €

22,99 €

27,99 €

37,99 €

52,99 €

• Klici v mobilnem omrežju A1 Slovenija

neskončno

• Klici v stacionarna omrežja

neskončno

• Klici v vsa druga mobilna omrežja*
• Sporočilo SMS*

0,18 €/min

101 min

201 min

401 min

1001 min

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

*Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga mobilna slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Stari paketi START
Paketi START so bili na voljo do 4. 2. 2014.
START
• Paket PODJETNI

SMART

1

2

3

1

2

3

neskončno

neskončno

neskončno

neskončno

neskončno

neskončno

100

200

500

700

1500

2500

• SMS / MMS*

-

200

500

700

1500

2500

• Prenos podatkov v MB*

-

-

-

700

1500

2500

• 1-2 naročnika

13,99

21,99

26,99

31,99

42,99

63,99

• 3-9 naročnikov

13,49

20,99

25,99

30,99

41,99

62,99

• 10 - 24 naročnikov

12,99

19,99

24,99

29,99

39,99

59,99

• 25+ naročnikov

11,99

18,99

23,99

27,99

37,99

56,99

• Klici med sodelavci
• Klici znotraj omrežja A1 Slovenija
• Klici v ostala omrežja*

• Mesečna naročnina v €

*Navedene količine veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v druga slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA omrežjih,
ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Paket Mobilni internet + Voyo
• Paket Mobilni Interent VOYO
• Prenos podatkov

5 GB

• Naprava

Samsung Galaxy TAB 3 10.1

• Vsebine

VOYO

• Mesečna naročnina

29,90 €

VOYO je storitev podjetja Pro Plus. Je prvi slovenski naročniški video na zahtevo s katerim dostopate do bogate spletne videoteke z izbrano ponudbo filmov,
priljubljenih serij, resničnostnih šovov in risank za najmlajše. V živo in z 7 dnevnim časovnim zamikom pa lahko kjerkoli in kadarkoli spremljate najbolj
priljubljene TV-programe POP TV, Kanal A, KINO, BRIO in OTO. Vključena količina podatkov velja za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija in EU/EEA
gostovanju, neporabljena količina ni prenosljiva v naslednje obračunsko obdobje. Po dosegu vključene količine znotraj obračunskega obdobja se hitrost
prenosa zniža na največ 64 kbit/s. Z naslednjim obračunskim obdobjem oz. z enkratnim zakupom dodatne količine prenosa podatkov, se hitrost prenosa
ponastavi na običajno hitrost, ki jo zagotavlja A1. Pri ogledu video vsebin gre za prenose velikih količin podatkov, za ogled 1 ure vsebin se prenese približno
1,2 GB podatkov. Prenos podatkov za ogled Voyo vsebin prek mobilnega interneta A1 Slovenija ni brezplačen in se upošteva v kvoti vključenih podatkov paketa
(npr. se odšteva od 5 GB podatkov, vključenih v paketu Paket Mobilni internet Voyo), oziroma se po preseženi kvoti vključenih podatkov zaračunava v skladu s
cenikom A1.

Paket Mobilni internet Prestigio
• Paket Mobilni internet Prestigio
• Prenos podatkov

1 GB (vključeno v paket)

• Naprava

Prestigio Multipad 2 ultra Duo 8.0 (vključeno v paket)

• Cena za kB nad vključeno količino

0 €, zmanjšanje hitrosti prenosa podatkov na 64 kbit/s

• Mesečna naročnina

14,90 €

Paket Mobilni internet Prestigio je na voljo novim in po pogojih Predčasnega nakupa telefona tudi obstoječim naročnikom, ki se vežejo za obdobje 24 mesecev.
Priključnina za paket Mobilni internet Prestigio je 12,20 € in se zaračuna v enkratnem znesku. Vključena količina podatkov velja za prenos podatkov v omrežju
A1 Slovenija in v EU/EEA gostovanju, neporabljena količina ni prenosljiva v naslednje obračunsko obdobje. Z naslednjim obračunskim obdobjem oz. z
enkratnim zakupom dodatne količine prenosa podatkov, se hitrost prenosa ponastavi na običajno hitrost, ki jo zagotavlja A1. Vse ostale storitve, podatkovni
klici, klici v tujino ter klici opravljeni v tujini ali prenos podatkov v tujini, se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom. Paket je na voljo tudi za samostojne
podjetnike in podjetja.

Praznična paketa mobilni internet
Paketa PRAZNIČNI PAKET MOBILNI INTERNET sta bila na voljo do 28. 2. 2013.
Paketi

PRAZNIČNI PAKET MOBILNI INTERNET I PRAZNIČNI PAKET MOBILNI INTERNET II

• Vključena količina podatkov

5 GB

• Cena za kB nad vključeno količino

5 GB

0 €, zmanjšanje hitrosti prenosa podatkov na 64 kbit/s

• SMS/MMS

0,22 €

0,22 €

• Klici v Sloveniji

0,22 €

0,22 €

• Mesečna naročnina

20,23 €

29,90 €

Navedene količine in cene veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij.

Paket mobilni internet 4G
Paket

PAKET MOBILNI INTERNET 4G

• Vključena količina podatkov

30 GB

• Cena za kB nad vključeno količino

0 €, zmanjšanje hitrosti prenosa podatkov na 64 kbit/s

• SMS/MMS

0,1118 €

• Klici v Sloveniji

0,1118 €

• Mesečna naročnina

36,60 €

Navedene količine in cene veljajo za komunikacijo iz omrežja A1 Slovenija v vsa slovenska omrežja, kot tudi za komunikacijo med gostovanjem v EU/EEA
omrežjih, ki se zaključuje znotraj EU/EEA omrežij. Prenos podatkov nad količino pravične rabe 22.881 MB v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/
GB.

Paketi Mobilni internet
Vključena količina
podatkov

Pravična raba v EU/
EEA gostovanju

Naročnina

Cena za kB nad
vključeno količino

• Mobilni internet Unlimited*

Neomejeno

10.806 MB

19,31 €/mesec

/

• Mobilni internet Osnovni*

100 MB

/

6,10 €/mesec

0,00007 €/kB

Neomejeno

13.654 MB

24,40 €/mesec

/

Paketi

• Mobilni internet Pro*

Obračunski interval za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija za naročnike je 10 kB (1 MB = 1024 kB).
*Paket je na voljo samo za naročnike, ki so nanj že naročeni. Vključena količina podatkov velja za prenos podatkov v omrežju A1 Slovenija in v EU/EEA
gostovanju. Prenos podatkov nad količino pravične rabe v EU/EEA gostovanju se obračuna po ceni 3,66 €/GB. Neporabljen prenos podatkov ni prenosljiv v
naslednji mesec. Obračunski interval je 10 kB. Cena poslanega sporočila SMS je 0,22 €.

Fiksna telefonija in fiksni internet
Paket je bil na voljo do 19. 4. 2017.
Mesečna naročnina za fiksni internet:
• Paket/hitrost

Mesečna naročnina

• 4M / 512k

29,99 €

• 10M / 768k

29,99 €

• 4M / 2M

29,99 €

• 10M / 5M

29,99 €

• 10M / 10M

34,99 €

Klici fiksna telefonija:
• Znotraj poslovne skupine

0€

• v mobilno omrežje A1 Slovenija

0,01 €/min

• v stacionarna omrežja

0,03 €/min

• v druga mobilna omrežja

0,15 €/min

Kaj je vključeno v 29,99 € ceno?
- fiksni internet do 10Mbps/5Mbps* z žičnim in tudi brezžičnim Wi-Fi dostopom (802.11 b/g/n).
- 2 fiksna telefonska priključka, brez telefonov (uporabite lahko svoje telefonske aparate).
*Fiksni internet in njegova dejanska hitrost sta odvisna od tehničnih zmožnosti na določeni lokaciji, ki so predmet preverbe. Cene vključujejo DDV. Paketi so
namenjeni pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom.

ULTIMATIVNI Fiksni
Paket je bil na voljo do 19. 4. 2017.
• Klici med sodelavci

neskončno

• Klici v stacionarna omrežja v Sloveniji

neskončno

• Klici v mobilna omrežja v Sloveniji

neskončno

• Mesečna naročnina

9,99 €

Klici na premijske številke se obračunavajo po veljavnem ceniku. Cene vključujejo DDV. Predpogoj za uporabo paketa ULTIMATIVNI fiksni je Fiksni internet.

Opcija Popolna telefonija
Opcija je bila na voljo do 19. 4. 2017.
• Klici znotraj poslovne skupine
• Klici v stacionarna omrežja
V mobilna omrežja iz zakupljenih
•
minut paketa PODJETNI
• Mesečna naročnina

0€
0€
Iz zakupljenih minut
paketa PODJETNI
4€

Najem stacionarnih telefonov
Na voljo do 19. 4. 2017.
• IP osnovni telefon

4 € / mesec

• IP vmesni telefon

6 € / mesec

• IP napredni telefon

8 € / mesec

Druge storitve
• Namestitev opreme pri uporabniku
• Sprememba naročniškega paketa fiksnega interneta

40,66 €
8,13 €

• Selitev priključka fiksni internet na drugo lokacijo

44,73 €

• Prekinitev naročniškega razmerja fiksni internet

10,16 €

Fiksne storitve
Paketi Amis
Paket

Cena z ddv

Paket A1 - ADSL 1M/256k

22,28 €

Paket ADSL A, odprta hitrost do 4 Mbit/768

25,00 €

Paket A5 - ADSL 2M/512k

27,28 €

Paket A2 - ADSL 1M/512k

23,12 €

Paket A3 - ADSL 1M/1M

24,78 €

Paket A4 - ADSL 2M/384k

25,28 €

Paket A5 - ADSL 2M/512k

27,28 €

Paket A6 - ADSL 4M/512k

28,28 €

Paket A7 - ADSL 4M/1M

31,46 €

Paket A8 - ADSL 10M/768k

35,20 €

Paket A9 - ADSL 10M/1M

37,38 €

Paket A10 - ADSL 20M/768k

40,22 €

Paket A11 - ADSL 20M/1M

48,70 €

Paket B1 - ADSL 256k/128k

23,50 €

Paket ADSL, odprta hitrost do 4Mbit/512k

25,00 €

Paket B2 - ADSL 512k/128k

23,50 €

Paket B3 - ADSL 1M/256k

27,00 €

Paket B3 - ADSL 1M/256k

26,00 €

Paket B4 - ADSL 2M/384k

29,00 €

Paket B5 - ADSL 4M/512k

31,00 €

Paket B6 - ADSL 10M/768k

35,00 €

Paket B7 - ADSL 20M/768k

40,67 €

Paket B2 - ADSL 512k/128k

26,00 €

Paket B3 - ADSL 1M/256k

29,00 €

Paket B4 - ADSL 2M/384k

30,00 €

Paket B6 - ADSL 10M/768k

37,00 €

ADSL dostop D1 - 1024/256 k

22,28 €

Paket ADSL, odprta hitrost do 4Mbit/512k

25,00 €

ADSL dostop D2 - 2048/384 k

25,25 €

ADSL dostop D3 - 4096/512 k

28,24 €

ADSL dostop D4 - 10 Mbps/768 k

35,21 €

ADSL dostop D5 - 20 Mbps/786 k

41,55 €

Paket E1 - ADSL 1M/256k

26,00 €

Paket ADSL E, odprta hitrost do 4 Mbit/768

28,00 €

Paket E5 - ADSL 2M/512k

31,00 €

Paket E2 - ADSL 1M/512k

26,84 €

Paket E3 - ADSL 1M/1M

28,52 €

Paket E4 - ADSL 2M/384k

29,00 €

Paket E5 - ADSL 2M/512k

31,00 €

Paket E6 - ADSL 4M/512k

32,00 €

Paket E7 - ADSL 4M/1M

35,18 €

Paket E8 - ADSL 10M/768k

38,94 €

Paket E9 - ADSL 10M/1M

42,10 €

Paket E10 - ADSL 20M/768k

44,02 €

Paket E11 - ADSL 20M/1M

52,50 €

Paket C1 - Telefonija in ADSL 1M/256k

26,90 €

Paket C2 - Telefonija in ADSL 1M/512k

27,74 €

Paket C3 - Telefonija in ADSL 1M/1024k

31,00 €

Paket C4 - Telefonija in ADSL 2M/384k

31,90 €

Paket C5 - Telefonija in ADSL 2M/512k

33,92 €

Paket C6 - Telefonija in ADSL 4M/512k

34,90 €

Paket C7 - Telefonija in ADSL 4M/1024k

38,09 €

Paket C8 - Telefonija in ADSL 10M/768k

41,83 €

Paket C9 - Telefonija in ADSL 10M/1024k

43,90 €

Paket C10 - Telefonija in ADSL 20M/768k

48,20 €

Paket C11 - Telefonija in ADSL 20M/1024k

58,52 €

Paket CS1 - Telefonija in ADSL 2M/384k

31,90 €

Paket CS2 - Telefonija in ADSL 4M/512k

32,90 €

Paket CS3 - Telefonija in ADSL 10M/768k

37,76 €

Paket CS4 - Telefonija in ADSL 20M/768k

46,10 €

trojka

49,90 €

trojka plus

52,90 €

dvojka TEL

30,90 €

dvojka TEL plus

33,90 €

dvojka TV

43,99 €

dvojka TV plus

46,99 €

enka 4Mb

25,00 €

enka 4Mb plus

28,00 €

dvojka TV

50,98 €

enka 4Mb

28,00 €

enka 10Mb

32,00 €

enka 4Mb

25,00 €

trojka JUNIOR

42,99 €

dvojka TEL JUNIOR

27,90 €

trojka plus

52,90 €

trojka plus 2Mb

55,90 €

dvojka TEL plus

33,90 €

dvojka TV plus

52,98 €

enka 4Mb plus

31,00 €

Trojka

37,00 €

trojka Maxi

52,90 €

trojka Classic

46,99 €

trojka Mini

40,00 €

trojka Maxi plus

59,00 €

dvojka TV Maxi

46,99 €

dvojka TV Classic

43,99 €

dvojka TV Maxi plus

56,00 €

dvojka TEL Maxi

33,90 €

dvojka TEL Classic

27,90 €

enka Maxi

33,00 €

enka Classic

28,00 €

enka Mini

26,00 €

Trojka L

44,99 €

Trojka XL

52,90 €

Trojka XXL

59,00 €

Dvojka TEL L

27,90 €

Dvojka TEL XL

33,90 €

Dvojka TV L

43,99 €

Dvojka TV XL

46,99 €

Dvojka TV XXL

56,00 €

Enka M

26,00 €

Enka L

28,00 €

Enka XL

33,00 €

Enka S

16,99 €

Trojka S

39,00 €

Dvojka TV S

38,00 €

Trojka XS

38,00 €

trojka plus 2.0

52,90 €

trojka Junior 2.0

42,99 €

dvojka TV 2.0

43,99 €

dvojka TV plus 2.0

46,99 €

enka 1 mega Start

21,00 €

trojka Maxi

55,90 €

trojka Classic

52,90 €

trojka Mini

42,99 €

trojka Maxi plus

63,00 €

Trojka Maxi 10 M

53,97 €

Trojka Maxi plus 10 M

59,00 €

dvojka TV Maxi

52,98 €

dvojka TV Maxi plus

61,00 €

dvojka TEL Maxi

33,90 €

enka Maxi

33,00 €

enka Classic

31,00 €

enka Mini

26,00 €

trojka plus 2Mb 2.0

55,90 €

trojka plus 2.0

52,90 €

dvojka TV plus 2.0

52,98 €

dvojka TV 2.0

50,98 €

enka 1 mega Start

24,00 €

Trojka Flex

36,89 €

Dvojka TV Flex

35,90 €

Dvojka tel Flex

27,00 €

Enka Flex

25,00 €

TrojkaFLEX HBO

40,89 €

Dvojka TEL 15/15 Mb

24,90 €

Dvojka TEL 20/20 Mb

27,90 €

Dvojka TEL 25/25 Mb

30,90 €

Dvojka TEL 50/50 Mb

54,90 €

Enka 15/15 Mb

18,26 €

Enka 20/20 Mb

22,00 €

Enka 25/25 Mb

27,00 €

Enka 50/50 Mb

50,00 €

Trojka 25 mega modri paket

42,99 €

Trojka 25 mega rdeči paket

46,99 €

Trojka 25/5 mega zlati paket

59,00 €

Paket TSRPL - trojka - 1024/384 kbit/s

32,00 €

Paket TSRPL - trojka plus - 10 Mb/s /1024 kbit/s

41,89 €

Trojka 10 mega modri paket

30,00 €

Trojka 10 mega rdeči paket

34,00 €

Trojka 20 mega modri paket

40,00 €

Trojka 20 mega rdeči paket

43,99 €

Trojka 20 mega zlati paket

59,00 €

TROJKA A1 TV 2.0 15/15 Mb

42,88 €

TROJKA A1 TV 2.0 20/20 Mb

45,90 €

TROJKA A1 TV 2.0 25/25 Mb

48,90 €

TROJKA A1 TV 2.0 50/50 Mb

72,88 €

TROJKA A1 TV 140 2.0 15/15 Mb

46,99 €

TROJKA A1 TV 140 2.0 20/20 Mb

50,00 €

TROJKA A1 TV 2.0 50/20 Mb

45,90 €

TROJKA A1 TV 140 2.0 50/20 Mb

53,00 €

Paket K1 - Kabelski internet 1M/256k

18,26 €

Paket K5 - Kabelski internet akc. 4M/768k

21,00 €

Paket KS8 - Kabelski internet akc. 4M/768k

21,00 €

Paket KS9 - Kabelski internet akc. do 10M/1M

21,00 €

Paket K2 - Kabelski internet 1,5M/256k

20,78 €

Paket K3 - Kabelski internet 2M/384k

21,26 €

Paket K4 - Kabelski internet 4M/512k

24,27 €

Paket KS1 - Kabelski internet 1M/1M

18,26 €

Paket KS2 - Kabelski internet 1,5M/1,5M

20,78 €

Paket KS3 - Kabelski internet 2M/2M

21,26 €

Paket KS4 - Kabelski internet 4M/4M

24,27 €

Paket KS5 - Kabelski internet 5M/5M

32,04 €

Paket KS6 - Kabelski internet 10M/10M

39,56 €

Paket KS7 - Kabelski internet 20M/20M

60,41 €

Paket K6 - Kabelski internet 10M/1M

26,00 €

Dvojka tel 50/20

30,90 €

ENKA 50/20

27,00 €

ENKA 15/15 Mb

18,26 €

ENKA 20/20 Mb

22,00 €

ENKA 25/25 Mb

27,00 €

ENKA 50/50 Mb

50,00 €

DVOJKA TEL 15/15 Mb

24,90 €

DVOJKA TEL 20/20 Mb

27,90 €

DVOJKA TEL 25/25 Mb

30,90 €

DVOJKA TEL 50/50 Mb

54,90 €

TROJKA A1 TV 15/15 Mb

42,88 €

TROJKA A1 TV 20/20 Mb

45,90 €

TROJKA A1 TV 25/25 Mb

48,90 €

TROJKA A1 TV 50/50 Mb

72,88 €

TROJKA BS3 TV 15/15 Mb

41,98 €

TROJKA BS3 TV 20/20 Mb

44,98 €

TROJKA BS3 TV 25/25 Mb

47,98 €

TROJKA BS3 TV 50/50 Mb

71,98 €

TROJKA BS3 TV 50/20 Mb

47,98 €

DVOJKA TEL 50/20 Mb

30,90 €

Paket KT1 - Telefonija in kabel 1M/256k

24,90 €

Paket KT5 - Kabelski internet in tel., akc. 4M/768k

27,63 €

Paket KST8 - Kabelski internet in tel.,akc. 4M/768k

27,63 €

Paket KST9 - Kabelski internet in tel., akc. do 10M/1M

27,63 €

Paket KT2 - Telefonija in kabel 1536k/256k

27,00 €

Paket KT3 - Telefonija in kabel 2M/384k

27,90 €

Paket KT4 - Telefonija in kabel 4M/512k

30,90 €

Paket KST1 - Telefonija in kabel 1M/1M

24,90 €

Paket KST2 - Telefonija in kabel 1536k/1536k

26,44 €

Paket KST3 - Telefonija in kabel 2M/2M

27,90 €

Paket KST4 - Telefonija in kabel 4M/4M

30,90 €

Paket KST5 - Telefonija in kabel 5M/5M

38,26 €

Paket KST6 - Telefonija in kabel 10M/10M

44,49 €

Paket KST7 - Telefonija in kabel 20M/20M

66,64 €

Paket KT6 flat telefonija 6M/768k

29,90 €

Paket KST10 10M/10M, flat telefonija

29,90 €

Paket KT7 - Telefonija in kabel 10M/1M

31,00 €

trojka Optika Classic

52,90 €

trojka Optika Maxi

59,00 €

trojka Optika Maxi plus HD

65,00 €

dvojka Optika TV Classic

48,98 €

dvojka Optika TV Maxi

51,98 €

dvojka Optika Maxi plus HD

62,00 €

dvojka optika TEL Maxi

33,90 €

enka Optika Classic

37,00 €

enka Optika Maxi

62,00 €

enka Optika Maxi

102,00 €

trojka Optika Maxi HD

62,00 €

dvojka Optika TV Maxi HD

55,00 €

trojka Optika Mini

42,99 €

Trojka Optika L

44,99 €

Trojka Optika XL

52,90 €

Trojka Optika XXL

56,00 €

Dvojka Optika L

43,99 €

Dvojka Optika XL

49,98 €

Trojka Optika S

42,00 €

Dvojka Optika S

41,00 €

Trojka Optika XXL HD + HBO

62,00 €

Dvojka Optika XXL

53,97 €

DVOJKA Optika XXL HD + HBO

60,00 €

trojka Optika Maxi plus HD ws

67,00 €

trojka Optika Maxi ws

61,00 €

trojka Optika Classic ws

55,90 €

dvojka Optika TV Maxi plus HD ws

58,00 €

dvojka Optika TV Maxi ws

55,00 €

dvojka Optika TV Classic ws

52,98 €

enka Optika Maxi plus ws

103,99 €

enka Optika Maxi ws

64,00 €

enka Optika Classic ws

39,00 €

Trojka Optika S WS

45,99 €

Trojka Optika L WS

49,98 €

Trojka Optika XL WS

55,00 €

Trojka Optika XXL WS

62,00 €

Trojka Optika XXL WS HD+HBO

72,00 €

Dvojka Optika S WS

44,99 €

Dvojka Optika L WS

48,98 €

Dvojka Optika XL WS

53,97 €

Dvojka Optika XXL WS

61,00 €

Dvojka Optika XXL WS HD+HBO

71,00 €

Enka optika L 20/20

35,00 €

Enka Optika XL 60/60

50,00 €

Enka Optika XXL 100/100

103,99 €

Trojka optika Flex

41,89 €

Dvojka TV optika Flex

40,89 €

Enka optika Flex

32,00 €

Trojka optika FLEX HBO

45,88 €

Paket AP8 - ADSL odprta hitrost do 10M/1M

35,38 €

A1 OPTIKA (FTTH) 25/25 Mbps

33,55 €

A1 OPTIKA (FTTH) 50/50 Mbps

61,00 €

A1 OPTIKA (FTTH) 100/100 Mbps

101,66 €

A1 OPTIKA (FTTH ws) 20/20 Mbps

40,87 €

A1 OPTIKA (FTTH ws) 60/60 Mbps

70,76 €

A1 OPTIKA (FTTH ws) 100/100 Mbps

101,66 €

ADSL dostop AS1 - 2048/384 k

23,25 €

ADSL dostop AS2 - 4096/512 k

28,24 €

ADSL dostop AS3 - 10 Mbps/768 k

31,12 €

ADSL dostop AS4 - 20 Mbps/768 k

39,48 €

ADSL dostop BS1 - 1024/256 k

27,00 €

ADSL dostop BS2 - 2048/384 k

29,00 €

ADSL dostop BS3 - 4096/512 k

29,00 €

ADSL dostop DS1 - 2048/384 k

25,61 €

ADSL dostop DS2 - 4096/512 k

28,96 €

ADSL dostop DS3 - 10 Mbps/768 k

33,12 €

ADSL dostop DS4 - 20 Mbps/768 k

39,48 €

ADSL dostop 512/128 k

23,50 €

ADSL dostop 1024/256 k

27,00 €

ADSL dostop 2048/384 k

29,00 €

ADSL dostop 4096/512 k

31,00 €

ADSL dostop 512/128 k

23,50 €

ADSL dostop 1024/256 k

27,00 €

TM WS 512/128 (14-09-06)

22,00 €

TM ADSL BTS do 2M

24,00 €

TM ADSL BTS do 4M

29,00 €

TM ADSL BTS do 10M

29,00 €

TM ADSL BTS do 10/768

58,58 €

TM WS 20 Mb/768 (14-09-06)

40,00 €

TM SRD 1024/256 (14-09-06)

24,00 €

TM SRD 4096/512 (14-09-06)

29,00 €

TM SRD 8 Mb/768 (14-09-06)

33,51 €

TM SRD 20 Mb/768 (14-09-06)

40,00 €

TM PRD 1024/256 (14-09-06)

26,00 €

TM PRD 4096/512 (14-09-06)

27,00 €

TM PRD 8 Mb/768 (14-09-06)

33,51 €

TM PRD 20 Mb/768 (14-09-06)

40,00 €

TM WS 256/128 (1:50)

20,00 €

TM WS 512/128 (1:50)

23,00 €

TM ADSL BTS do 2M

24,00 €

TM ADSL BTS do 4M

29,00 €

TM ADSL BTS do 10M

29,00 €

TM ADSL BTS do 15M

33,00 €

TM WS 20 Mb/768

40,00 €

TM SRD 1024/256

26,00 €

TM PRD 1024/256

26,00 €

TM SRD 2048/384

27,00 €

TM PRD 2048/384

29,00 €

TM SRD 4096/512

27,00 €

TM PRD 4096/512

29,00 €

TM SRD 10 Mb/768

31,00 €

TM PRD 10 Mb/768

33,00 €

TM SRD 20 Mb/768

40,00 €

TM PRD 20 Mb/768

40,00 €

TM ADSL - WS 256/128

20,00 €

TM ADSL - WS 512/128

23,00 €

TM ADSL BTS do 2M

24,00 €

TM ADSL BTS do 4M

29,00 €

TM ADSL BTS do 10M

29,00 €

TM ADSL BTS do 15M

33,00 €

TM ADSL - WS 20M/768

40,00 €

TM ADSL - PRD 256/128

19,00 €

TM ADSL - PRD 512/128

21,00 €

TM ADSL - PRD 1024/256

25,00 €

TM ADSL - PRD 2048/384

28,00 €

TM ADSL - PRD 4096/512

28,00 €

TM ADSL - PRD 10M/768

32,00 €

TM ADSL - PRD 20M/768

40,00 €

TM ADSL - SRD 1024/256

25,00 €

TM ADSL - SRD 10M/768

32,00 €

TM ADSL - SRD 2048/384

28,00 €

TM ADSL - SRD 20M/768

40,00 €

TM ADSL - SRD 256/128

19,00 €

TM ADSL - SRD 512/128

23,00 €

TM ADSL - SRD 4096/512

29,00 €

TM 40 SRD, PRD

42,00 €

TM 20 SRD, PRD

25,00 €

TM 40 WS

42,00 €

TM 20 WS

25,00 €

TM DVOJČEK BTS do 4M

40,00 €

TM DVOJČEK BTS do 10M

40,60 €

TM TROJČEK BTS do 4M

48,69 €

TM DVOJČEK BTS do 15M

48,95 €

TM PRD T30

42,00 €

TM PRD T50

57,00 €

TM SRD T30

36,00 €

TM BTS T45

51,98 €

TM BTS T65

66,00 €

Paketi A1 Kombo

Paketi A1 Kombo so bili na voljo do 18. 5. 2020.

Paket

A1 Kombo S

A1 Kombo M

A1 Kombo L

xDSL: do 20 / 1 Mb/s

xDSL: do 30 / 5 Mb/s

xDSL: do 40 / 10 Mb/s

FTTH: 20 / 1 Mb/s

FTTH: 50 / 10 Mb/s

FTTH: 100 / 20 Mb/s

Brezplačen Wi-Fi modem

Brezplačen Wi-Fi modem

Brezplačen Wi-Fi modem

4 brezplačni e-naslovi
s 3 GB prostora

4 brezplačni e-naslovi
s 3 GB prostora

4 brezplačni e-naslovi
s 3 GB prostora

95+ programov

160+ programov

210+ programov

1 brezplačen digitalni
TV vmesnik

1 brezplačen digitalni
TV vmesnik

1 brezplačen digitalni
TV vmesnik

Časovni zamik
3 mesece brezplačno
nato 3 € / mesec

Časovni zamik
3 mesece brezplačno
nato 3 € / mesec

Časovni zamik
brezplačno

Stacionarna telefonija

Neomejeni klici v fiksno
omrežje A1 Slovenija

Neomejeni klici v vsa
slovenska fiksna omrežja

Neomejeni klici v vsa
slovenska omrežja

Redna cena

3499 €

4699 €

5699 €

Širokopasovni priključek

Televizija

Celoten čas trajanja naročniške pogodbe bomo zagotavljali navedeno minimalno število programov, kot izhaja iz prednastavljene programske sheme,
objavljene na spletni strani A1.si. Vedno vam bodo na voljo programi iz programskega sklopa Osnovni, katerega obseg programov je odvisen od
posameznega naročniškega paketa. Aktualna programska shema je dostopna na spletni strani A1.si.

TV Točke
TV shema vsakega paketa je sestavljena iz različnih programskih sklopov, ki so ovrednoteni s številom TV točk.
Vsak A1 Kombo paket vključuje osnovno število TV točk v okviru katerega lahko uporabnik sestavi poljubno
programsko shemo, brez doplačila.
Če seštevek TV točk programskih sklopov presega osnovno število TV točk paketa, se vsaka TV točka, ki
presega osnovno število TV točk, šteje kot Dodatna TV točka, ki se zaračuna po ceniku.

Vključeno osnovno število TV točk
A1 Kombo S

4 TV točke

A1 Kombo M

6 TV točk

A1 Kombo L

10 TV točk

Programski sklopi s številom TV točk
Osnovni S

0 TV točk

Osnovni M

0 TV točk

Osnovni L

0 TV točk

Nacionalni

2 TV točki

Mix S

2 TV točki

Mix M

4 TV točke

Mix L

8 TV točk

Športni

4 TV točke

Dokumentarni

3 TV točke

Filmski

5 TV točk

Otroški

4 TV točke

Glasbeni

3 TV točke

Trendi

2 TV točki

Informativni

2 TV točki

Erotični

2 TV točki

HBO GO

6 TV točk

HBO

7 TV točk

HBO Premium

10 TV točk

Voyo

7 TV točk

Balkan

6 TV točk

Pink

8 TV točk

Dodatne storitve Televizije
A1 Kombo S/M/L
Časovni zamik

3 € / 3 € / brezplačno

Ogled filma iz Videoteke*

2,00 €

Dodatna TV točka

1€

* Cene veljajo na enoto kupljene video vsebine.

Vklop in izklop storitev
A1 Kombo S/M/L
Vklop / Izklop storitve Televizija ob naročilu paketa

brezplačno

Vklop / Izklop storitve Televizija (enkratni strošek)

5€

Popust za izklopljeno storitev Televizija (mesečni popust)

-3 € / -6 € / -9 €

Vklop / Izklop storitve Stacionarna telefonija
(enkratni strošek)

5€

Popust za izklopljeno storitev Stacionarna telefonija
(mesečni popust)

-1 €

Naročilo dodatne opreme za Televizijo
A1 Kombo S/M/L
Dodatni digitalni TV vmesnik (najem)

4,00 €

Elektro TV set (PLC) - komplet (nakup - enkratno plačilo)

70,80 €

Elektro TV set (PLC) - dodatni kos (nakup - enkratno
plačilo)

35,40 €

Menjava TV daljinca* (enkratni strošek)

9,99 €

* V primeru nepravilne uporabe ali uničenja iz malomarnosti ter naklepa.

Dodatne storitve širokopasovnega priključka
A1 Kombo S/M/L
Dvig hitrosti
100/100 Mb/s (FTTH)

5€

Dodatne storitve Stacionarne telefonije
A1 Kombo S
Dodatna stacionarna telefonska številka (mesečno)

3€

A1 Kombo M
3€

A1 Kombo L
3€

Omejitev odhodnih klicev
(uvedba, sprememba, ukinitev)

10 €

A1 Kombo S

Cenik klicev

10 €

10 €

A1 Kombo M

A1 Kombo L

Klici v stacionarno omrežje A1 Slovenija

brezplačno

brezplačno

brezplačno

Klici v stacionarno omrežje Telekom Slovenije

0,025 €/min

brezplačno

brezplačno

Klici v ostala slovenska stacionarna omrežja

0,045 €/min

brezplačno

brezplačno

Klici v mobilno omrežje A1 Slovenija

0,122 €/min

0,122 €/min

brezplačno

Klici v mobilno omrežje Telekom Slovenije

0,17 €/min

0,17 €/min

brezplačno

Klici v ostala slovenska mobilna omrežja

0,2591 €/min

0,2591 €/min

brezplačno

Paketi A1 Podjetnik
Paketa A1 Podjetnik start in special sta bila na voljo do 1. 7. 2020.

A1 Podjetnik start
Paket

A1 Podjetnik start DSL

A1 Podjetnik start FTTH

Hitrost interneta

Do 10/1 Mbps

Do 20/20 Mbps

Telefonska številka

1 (skupno največ 6 telefonskih številk)

1 (skupno največ 6 telefonskih številk)

Elektronski naslov

5 x 3 GB
5 psevdonimov

5 x 3 GB
5 psevdonimov

Prostor za postavitev spletne strani

1 GB

1 GB

Mesečna naročnina

32 94 €

35 99 €

Usmerjevalnik Fritz!Box

Priključnina znaša 183 €. Vse cene vključujejo DDV. V primeru naročniške vezave za 24 mesecev se priključnina subvencionira v višini 100 %.

Paket A1 Podjetnik start dodatno vključuje tudi:
• Internet: statični IP naslov na zahtevo/varno pošto/»spam« filter/e-tajnico.
• Telefonija: brezplačne klice v lastno fiksno omrežje/brezplačen spletni pregled klicev.
• Svetovanje: strokovno tehnično podporo ločeno za poslovne uporabnike 24 ur na dan.
Opcijska ponudba
Dodatna telefonska številka
(do skupno največ 6 telefonskih
številk)

2,44 €/mesec

Neomejeni klici v slovenska
in EU omrežja

2,44 €/mesec
(cena velja na posamezno številko)

V sklopu ponudbe telefonije »Neomejeni SLO & EU klici« operater ne zaračunava odhodnih klicev v vsa fiksna in mobilna telefonska omrežja v Republiki Sloveniji in državah članicah
Evropske Unije. Klici na telefonske številke premijskih storitev in na posebne službe se obračunavajo v skladu z veljavnim Cenikom.

A1 Podjetnik special
Paket

A1 Podjetnik special DSL

A1 Podjetnik special FTTH

Hitrost interneta

Do 30/5 Mbps

Do 50/20 Mbps

Telefonska številka

2 (skupno največ
6 telefonskih številk)

2 (skupno največ
6 telefonskih številk)

Osnovni telefonski aparat
za nove naročnike

1,22 €

1,22 €

Elektronski naslov

10 x 3 GB
5 psevdonimov

10 x 3 GB
5 psevdonimov

Prostor za postavitev spletne strani

1 GB

1 GB

Registracija in vzdrževanje .si domene

Brezplačno za obdobje 1 leta

Brezplačno za obdobje 1 leta

Mesečna naročnina

40 26 €

42 70 €

Usmerjevalnik Fritz!Box

Priključnina znaša 183 €. Vse cene vključujejo DDV. V primeru naročniške vezave za 24 mesecev se priključnina subvencionira v višini 100 %.

Paket A1 Podjetnik special dodatno vključuje tudi:
• Internet: statični IP naslov na zahtev/varno pošto/"spam" filter/e-tajnico.
• Telefonija: brezplačne klice v lastno fiksno omrežje/brezplačen spletni pregled klicev.
• Svetovanje: strokovno tehnično podporo ločeno za poslovne uporabnike 24 ur na dan.
Opcijska ponudba
Dodatna telefonska številka
(do skupno največ 6 telefonskih
številk)

2,44 €/mesec

Neomejeni klici v slovenska in EU
omrežja

2,44 €/mesec (cena velja na
posamezno številko)

V sklopu ponudbe telefonije »Neomejeni SLO & EU klici« operater ne zaračunava odhodnih klicev v vsa fiksna in mobilna telefonska omrežja v Republiki Sloveniji in državah članicah
Evropske Unije. Klici na telefonske številke premijskih storitev in na posebne službe se obračunavajo v skladu z veljavnim Cenikom.

