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A1 TV
Cenik

Programske sheme paketov A1
▬ A1 Začetna shema / 95+ programov
▬ A1 Osnovna shema / 160+ programov
▬ A1 Razširjena shema / 210 programov - vključeni vsi tematski paketi

15,15 €/mesec
7,00 €/mesec (skupna cena 22,15 €/mesec)
15,10 €/mesec (skupna cena 30,25 €/mesec)

Pogoj za naročilo storitve A1 TV je naročilo storitve A1 Fiksni internet. Vse cene vključujejo DDV.

Tematski programski paketi
Dodatna možnost naročila k Začetni in Osnovni shemi:
▬ Adrenalin / 25 tematskih programov
▬ Trend / 11 tematskih programov
▬ Junior / 10 tematskih programov

5,00 €/mesec
5,00 €/mesec
4,00 €/mesec

Ekskluzivni programski paketi
▬ CineStar TV Premiere
▬ Paket HBO
▬ Paket Pink
▬ Paket Balkan 50
▬ Paket VOYO+ / vsebine na zahtevo
▬ Paket MINIMAX PLUS / vsebine na zahtevo

7,00 €/mesec ali ▬ Paket HBO Premium

5,00 €/mesec
10,00 €/mesec
8,00 €/mesec
6,00 €/mesec
7,00 €/mesec
3,05 €/mesec

Dodatni digitalni sprejemnik s podporo dopolnilnim TV storitvam:
Skupno lahko uporabljate največ 4 digitalne sprejemnike za uporabo največ štirih TV aparatov.
▬ Najem dodatnega digitalnega sprejemnika / digitalni sprejemnik je last A1

3,00 €/mesec

Dopolnilne TV storitve
Skupno lahko uporabljate največ 4 digitalne sprejemnike za uporabo največ štirih TV aparatov.
Časovni preskok* / Zamujeno, Na začetek, Pavza

4,00 €/mesec

* Na voljo je 2TB prostora za hrambo podatkov, kar ustreza najmanj 72 uram posnetkov. Ob preseganju navedene kapacitete se najstarejši
podatki samodejno brišejo.

▬ Snemalnik** / Vključuje podatkovni prostor za 10 ur
▬ Dodatni podatkovni prostor / dodatnih 10 ur
▬ Dodatni podatkovni prostor / dodatnih 20 ur

1,78 €/mesec
+ 1,00 €/mesec
+ 2,00 €/mesec

**Podatki se samodejno izbrišejo po 90. dneh od dneva hranjenja.

▬ mediaCenter

Časovni
preskok
Gratis!

1,00 €/mesec

Časovni preskok 5 mesecev gratis!
Vsakemu naročniku storitve A1 TV zagotovimo brezplačno uporabo funkcij sklopa »3 dopolnilne TV storitve« (Časovni
preskok in mediaCenter) za obdobje prvih 5 mesecev. Po preteku 5 mesecev prične sklop »3 dopolnilne TV storitve«
obračunavati po posebni nižji ceni 4,00 €/mesec. Ponudba velja za vse nove naročnike A1 Televizije ter za vse
obstoječe naročnike ob prvem naročilu A1 Televizije.

Video svet - nakup video vsebin iz A1 videotek
▬ Videoteka
*Cene veljajo za posamezno video vsebino in se znotraj kategorije lahko razlikujejo.
Točna cena se izpiše pred nakupom na TV ekranu. Nakup video vsebine se izvede preko TV.

Več informacij je na voljo na telefonski številki 040 40 40 40 ali na info@A1.si.
Cene vključujejo DDV. Cenik velja od 20. 4. 2017 do spremembe.
A1 ne odgovarja za morebitne napake v tisku.

2,00 - 3,50 €/mesec

