A1 SIMPL

Povzetek pogodbe
•
•
•

A1 Slovenija, d. d.
Ameriška ulica 4
1000 Ljubljana
040 40 40 40
a1.si/pomoc-in-informacije

Ta povzetek pogodbe vsebuje glavne elemente te ponudbe storitev, kot jih zahteva pravo EU. 1
Omogoča primerjavo ponudb storitev.
Popolne informacije o storitvi so na voljo v drugih dokumentih.

1. Storitve in oprema
Paket SIMPL vključuje kartico SIM in 5 € dobroimetja, ki jih lahko porabite v Sloveniji. Osnovna tarifa A1 SIMPL ne
vključuje zakupljenih enot, ampak se plačuje po porabljeni enoti. Ena enota predstavlja 1 minuto klica, 1 SMS
oziroma MMS ali 1 MB prenosa podatkov in znaša 0,15 €.
Za predplačniške pakete veljajo Posebni pogoji za izvajanje predplačniških storitev in Cenik.

Dodatne storitve:
Ni relevantno.

Oprema:

Ni relevantno.

2. Hitrosti internetne storitve in pravna sredstva
Oglaševana hitrost: Paket SIMPL vključuje dostop do interneta s hitrostjo do 40/5 Mbps. Ocenjena maksimalna
hitrost: 40/5 Mbps
V primeru nedelovanja ali slabšega delovanja elektronskih komunikacijskih storitev mora Naročnik to izkazati z
rezultati pravilno opravljenih meritev in o svojem zahtevku seznaniti A1 (na telefonsko številko 040 40 40 40 ali preko
elektronskega naslova a1.si/pomoc-in-informacije).

3. Cena 2
•
•

Promocijska cena: 3,00 €/30 dni
Redna cena: 6,00 €/30 dni

*Za morebitno podaljšanje in druge promocije glej na https://www.a1.si/predplacniski-paketi/a1-simpl.
Dodatni popusti:
Ni relevantno.

4. Trajanje, podaljšanje in prekinitev pogodbe
Predplačniška pogodba med predplačniškim uporabnikom in A1 sklenjena, ko predplačniški uporabnik prvič aktivira
Predplačniško kartico SIM. Dobroimetje lahko predplačniški uporabnik črpa 90 dni od dneva zadnjega vplačila na
predplačniški račun. Če od dneva zadnjega vplačila na predplačniški račun preteče 270 dni, predplačniški uporabnik
ne more več vplačevati zneskov na svoj dotedanji predplačniški račun (predplačniški račun je zaklenjen). 3 Ko 270dnevni rok izteče, sme A1 v okviru predplačniškega razmerja predplačniškemu uporabniku onemogočiti uporabo
Predplačniške kartice SIM.

5. Funkcije za končne uporabnike invalide
Podatki so na voljo ločeno.

6. Druge ustrezne informacije
Več informacij lahko prejmete na prodajnih mestih A1, na telefonski številki skupine za podporo uporabnikom 040
40 40 40 ali na www.A1.si.
V primeru posebnih/akcijskih ponudb pogoji po povzetku z iztekom teh ponudb prenehajo. Z aktivacijo Predplačniške
kartice SIM postane ta povzetek sestavni del te pogodbe glede storitve za katero je Predplačniška kartica SIM
aktivirana, sicer ni pravno zavezujoč.
Dne, 10. 11. 2022
Vaš A1
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Člen 102(3) Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih

komunikacijah (UL L 321, 17.12.2018, str. 36).“
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Vse cene vključujejo DDV.

O tem, da izteka 270-dnevni rok A1 obvesti predplačniškega uporabnika z SMS sporočilom tri dni pred njegovim iztekom.

