POSEBNI POGOJI PROMOCIJE PAKETOV A1
PODJETNI „A1 PODJETNI 13,99 €/m ZA ENO
LETO“
(V NADALJEVANJU: PROMOCIJA „A1 PODJETNI 13,99 €“)
Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti ponuja tudi posebno
promocijo »A1 Podjetni 13,99 €« v skladu s svojimi Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih
komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji), če je
Naročnik pravna oseba ali podjetnik, temi Posebnimi pogoji promocije »A1 Podjetni 13,99 €« (v
nadaljevanju: Posebni pogoji) in vsakokrat veljavnimi predpisi Republike Slovenije.
Posebni pogoji so neločljivi sestavni del Splošnih pogojev (kot so opredeljeni v nadaljevanju) ter
veljajo v okviru oziroma kot del Splošnih pogojev – vse v vsebini, kot to določajo ti Posebni pogoji.
Vsebina Posebnih pogojev je naslednja:

Opredelitve in splošne določbe:
Opredelitve, uporabljene v Posebnih pogojih in v ostalih listinah, katerih priloga so ti Posebni pogoji,
imajo pomen kot sledi:
a) Splošni pogoji: Splošni pogoji so Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih
storitev za pravne osebe in podjetnike, če je Naročnik pravna oseba ali podjetnik, ter zajemajo
tudi Posebne pogoje za izvajanje mobilnih storitev, če ima Naročnik sklenjeno Naročniško
pogodbo za mobilne storitve in Posebne pogoje za izvajanje širokopasovnih storitev, če ima
Naročnik sklenjeno Naročniško pogodbo za širokopasovne storitve ter Posebne pogoje paketov
A1 Podjetni. Vsi ti pogoji so dosegljivi na spletni strani A1.si in na prodajnih mestih A1.
b) Novi naročnik: Za novega naročnika se smatra oseba, ki v trenutku sklenitve novega
naročniškega razmerja vsaj 60 dni ni bila A1 naročnik na A1 Podjetni ali sklepa dodatno
naročniško razmerje za ta paket. Prenos lastništva na isti lokaciji ne šteje za novo naročniško
razmerje.
c) Obstoječi naročniki: vsi obstoječi naročniki A1, ki že uporabljajo širokopasovne storitve.

Promocijska ponudba »A1 Podjetni 13,99 €«:
Pogoji za pridobitev Promocijske ponudbe »A1 Podjetni 13,99 €«:
Promocijsko ponudbo »A1 Podjetni 13,99 €« lahko koristijo vsi novi naročniki kateregakoli
širokopasovnega paketa A1 Podjetni, ki sklenejo pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti.
Promocijsko ponudbo »A1 Podjetni 13,99 €« lahko koristijo tudi vsi obstoječi naročniki A1, ki
prehajajo na nove pakete. Ne velja za uporabnike A1 Podjetni net paketov.
Ta popust velja za nove naročnike za obdobje prvih 12ih mesecev oz. za obstoječe naročnike za prve
3 mesece od veljavnosti pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti. Po poteku prvih 12ih oz. treh
mesecev Naročniki plačujejo redno ceno izbranega paketa A1 Podjetni.
Naročnik ni več upravičen do prejemanja ugodnosti iz Promocijske ponudbe »A1 Podjetni 13,99 €«
v primeru, ko prekine Naročniško pogodbo za paket A1 Podjetni.
Trajanje:
Promocijska ponudba je na voljo naročnikom, ki sklenejo pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti
za Promocijsko ponudbo »A1 Podjetni 13,99 €« med 1. 6. 2022 in 31. 8. 2022.
Ugodnosti:
Novi naročniki so v okviru Promocijske ponudbe »A1 Podjetni 13,99 €/m za eno leto« deležni popusta
na mesečno naročnino in sicer:

A1 Podjetni net - redna cena: 23,76 €/m, po 1.7.: 25,40 €/m, akcijska cena prvih 12
mesecev: 13,99 €

A1 Podjetni net+tel - redna cena: 27,04 €/m, po 1.7.: 28,68 €/m, akcijska cena prvih 12
mesecev: 13,99 EUR
Obstoječi naročniki, ki prehajajo na nove pakete so v okviru Promocijske ponudbe »A1 Podjetni 13,99
€« deležni popusta na mesečno naročnino in sicer:

A1 Podjetni net - redna cena: 23,76 €/m, po 1.7.: 25,40 €/m, akcijska cena prve 3 mesece:
mesece: 13,99 €

A1 Podjetni net+tel - redna cena: 27,04 €/m, po 1.7.: 28,68 €/m, akcijska cena prve 3
mesece: 13,99 EUR
Navedene cene ne vključujejo DDV in so preračunane iz cen z DDV po ceniku ter zaokrožene na 2
decimalki.
Obenem promocijska ponudba ne velja za uporabnike A1 Podjetni paketov.
Akcijsko ugodnost lahko unovčiš samo enkrat.

Ti posebni pogoji začnejo veljati z dnem, 1.6.2022

