
POLETNE 
UGODNOSTI

125 cm

Skenirajte
QR-kodo
za več o 
televizorju

LED TV
Samsung 
UE50TU7002KXXH 4K

24 X 
10€
Akcijska cena NEO  240 €
Redna cena 449 €

www.telekom.si

Junij 2020 ⅼ Brezplačni izvod
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Balkan   

1Naročniško razmerje s paketi NEO lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki fiksnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. V obdobju od 16. 3. do 31. 7. 2020 velja za nove in obstoječe naročnike fiksnih paketov 
NEO akcijska ponudba brezplačne programske sheme in/ali brezplačne programske opcije za obdobje enega leta ob vezavi za 24 mesecev. Akcijska ponudba brezplačne programske sheme ob vezavi se izključuje z 
akcijsko ponudbo izdelkov. Izbira brezplačne programske opcije (velja za opcije HBO, Eksplozivni, Voyo, Balkan, Pink in CineStar TV Premiere) je omogočena obstoječim naročnikom, ki v zadnjih 6 mesecih niso imeli 
naročene izbrane programske opcije. Več informacij je na voljo v prodajni ponudbi in na www.telekom.si.

DODATNA OPCIJA 
PO IZBIRI

Naročite eno ali več opcij - ob 
vezavi za 24 mesecev jih prvih 12 
mesecev spremljajte brezplačno.1

NADGRADNJA
PROGRAMSKE 
SHEME
Popestrite nabor TV-vsebin s 
programsko shemo Mega HD - ob 
vezavi za 24 mesecev jo prvih 12 
mesecev spremljajte brezplačno.1

DOSTOPNA TOČKA WiFi      
za zanesljiv internet 
NEO Smartbox je po novem tudi dostopna točka WiFi.
Razširite svoje omrežje po celem stanovanju in si tako zagotovite 
zanesljiv internet. Velja tudi za obstoječe naročnike NEO.

2Akcijska ponudba izdelkov velja od 15. 6. do 31. 7. 2020 oz. do odprodaje zalog za nove naročnike fiksnih paketov NEO ob vezavi za 24 mesecev in se izključuje z akcijsko ponudbo brezplačne programske sheme. 
Mogoč je nakup le ene naprave iz akcijske ponudbe. Več informacij je na voljo v prodajni ponudbi in na  www.telekom.si. 
3Strela alarm si lahko vključite vsi, ki ste hkrati uporabniki mobilnih in fiksnih storitev Telekoma Slovenije. Več na www.telekom.si.

Električni
skiro
Xiaomi
M365

24 X 

10€2

Akcijska cena NEO   240 €
Redna cena 399 €

Samsung
Galaxy A51    

24 X 

3€2

Akcijska cena NEO   72 €
Redna cena 389 €

48 M 2160p

LED TV
Philips
43PFS5505   

24 X 

5€2

Akcijska cena NEO   120 €
Redna cena 29990 €

BODITE HITREJŠI   
OD STRELE

Ob nevihtah zaščitite naprave tako, da jih 
izklopite iz električnega in komunikacijskega 
omrežja. Za vklop brezplačnega SMS-obvestila 
Strela alarm pošljite SMS s ključno besedo 
STRELA in svojim uporabniškim imenom za 
fiksne storitve (npr.: STRELA novakjan) na 
041145000. Tako boste pravočasno obveščeni o 
možnih udarih strel na vaši lokaciji.3

Električni

Prenosnik
Lenovo
IdeaPad Slim
1-14AST 
in prvo leto
Microsoft Office 365
(brez doplačila)    

24 X 

8€2

Akcijska cena NEO   192 €
Redna cena 32999 €

MICROSOFT
OFFICE 365 
BREZ
DOPLAČILA

Microsoft Office 365
   

35,6 cm

Za prijetno preživljanje prostega časa smo za obstoječe in nove naročnike 
pripravili dodatne ugodnosti:

Skenirajte 
QR-kodo 
za več o 
izkušnji NEO

Bluetooth zvočnik
JBL
Charge 4

24 X 

1€2

Akcijska cena NEO   24 €
Redna cena 15999 €

+

USTVARITE VEČ PROFILOV,    
za vsakega družinskega člana   
Na NEO Smartboxu lahko do 5 članov družine ustvari svoj profil, 
znotraj katerega vsakega čaka priporočen nabor TV-vsebin glede 
na navade spremljanja televizije.

Starši imate lahko znotraj profila starševski nadzor - za izhod 
iz Otroškega parka določite PIN-kodo, ki otrokom zagotavlja, da 
gledajo le tiste vsebine, ki so primerne za njihovo starost.

1 LETO
BREZPLAČNIH
IZBRANIH
TV-VSEBIN1

SUPER CENE
ZA NOVE
NAROČNIKE

ŠE IZBOLJŠANA
IZKUŠNJA NEO

     

108 cm

Vklop opcij ali nadgradnjo programske sheme si enostavno uredite
prek Mojega Telekoma (na moj.telekom.si ali mobilne aplikacije) ali
NEO Smartboxa (sklop Nastavitve/Račun).

OGLED NAZAJ IN SNEMALNIK,      
da ne bo nič zamujeno 
Z glasovnim ukazom v slovenščini enostavno poiščite želeno TV-vsebino do 7 dni 
nazaj. Posnemite svoje najljubše vsebine in jih shranite v Knjižnico, nato pa si jih 
oglejte, ko imate čas.

MANJ IŠČI, 
VEČ GLEJ
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ODLIČNA
PONUDBA

1Akcijska ponudba izdelkov za obstoječe naročnike fiksnih paketov NEO velja od 15. 6. do 31. 7. 2020 oz. do odprodaje zalog. Mogoč je nakup le ene naprave iz akcijske ponudbe. Več informacij je na voljo v prodajni 
ponudbi in na  www.telekom.si.

TUDI ZA
OBSTOJEČE
NAROČNIKE NEO

POSKRBITE
ZA VARNOST

POSNEMITE
NEPREDVIDLJIVE
DOGODKE2

Zunanja kamera
Dahua
WiFi HFW1235S-W

 
24 X 

390€
Redna cena 9360 €

Pametna
žarnica
Osram 
LED Dimmable E27 A60

1290€
Redna cena 1290 €

NEPREMAGLJIVO OMREŽJE   
TURBO WiFi

Turbo WiFi smo zasnovali z namenom, da zagotovimo 
kakovostno brezžično omrežje WiFi v vseh kotičkih 
vašega doma, ne glede na velikost prostorov.
Turbo WiFi vam zagotavlja:

 odličen signal od kleti do mansarde in tudi na vrtu,
 visoko hitrost za surfanje, pretočni video ali igranje     

    iger – s hitrostjo do 1,3 Gbit/s, 
 ves čas stabilen in varen signal.

Za odlično pokritost izberite modem FRITZ!Box 7530, 
5490 oz. 5491 in ojačevalnik FRITZ!WLAN 1750E, ki 
inteligentno usmerjata WiFi-signal že od 2,99 EUR 
na mesec.3

2Storitev Pametni dom je že vključena v ceno mesečne naročnine izbranega paketa NEO, za uporabo Pametnega doma uporabnik potrebuje NEO Smartbox.
3Storitev Turbo WiFi je na voljo novim in obstoječim naročnikom fiksnih paketov Telekoma Slovenije, ki vključujejo storitev internet. Več informacij je na voljo v prodajni ponudbi fiksnih storitev na www.telekom.si.

ODLIČEN WiFi
ZA LE

299 €3

NA MESEC

  

NA MESEC

Pametna ura
Huawei
Watch GT 2e    

24 X 

7€1

Akcijska cena NEO   168 €
Redna cena 19999 €

Tablica
Lenovo
Tab M10 LTE
(ZA4H0029BG)    

24 X 

7€1

Akcijska cena NEO   168 €
Redna cena 18999 €

5 M 1080p

Prenosnik
HP
255 G7
(7DB73EA)    

24 X 

14€1

Akcijska cena NEO   336 €
Redna cena 37999 €

LED TV 
Hisense
H50B7100 4K     

24 X 

11€1

Akcijska cena NEO   264 €
Redna cena 29990 €

Tablica
Lenovo
Tab M10 LTE
(ZA4H0029BG)    

24 X 

€1

39,6 cm

Brezžične
slušalke
JBL
TUNE 750BTNC    

24 X 

3€1

Akcijska cena NEO   72 €
Redna cena 12999 €

Športna
kamera
GoPro
Hero 8 Black    

24 X 

15€1

Akcijska cena NEO   360 €
Redna cena 44999 €

108 cm

Skenirajte 
QR-kodo 
za več 
izdelkov NEO

Skenirajte 
QR-kodo 
za več o 
Turbo WiFi

25,65 cm

Skenirajte 
QR-kodo 
za več o 
Pametnem 
domu

Za še večjo varnost doma lahko poskrbite tako, da prek mobilne aplikacije NEO ustvarite 
scenarije, kdaj naj se sprožijo vaše pametne naprave. Na primer, ko se sproži senzor za vrata, 
se prižge luč, kamera pa naredi videoposnetek. Pametni dom NEO vam omogoča upravljanje z 
nastavljenimi scenariji.2
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PRVE TRI
OBROKE
PODARIMO4

info@telekom.si   www.telekom.si

ModriFON
JUNIJA

4Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 
veljavnega Aneksa št. 20/2013 in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Več na www.telekom.si.

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 
in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ostali pogoji so na strani 8 in na www.telekom.si.

LG   
K61   

24 X 

450€2

Akcijska cena Naj C  108 €
Redna cena 299 €

48 M 1080p

LG   
K41s   

24 X 

1€2

Akcijska cena Naj C  24 €
Redna cena 199 €

13 M 1080p

POSEBNA
CENA 
SAMO ŠE DO 
30. 6. 2020

Skenirajte 
QR-kodo 
za ponudbo 
Modri Fon

IZKORISTITE 50 % POPUSTA

S 50 % popusta pri mesečni naročnini paketa Druga 
številka svojemu bližnjemu za le 7,99 EUR mesečno 
zagotovite vse količine mobilnega paketa Naj B ali Naj C.1

 +     

PRVO OMREŽJE 
NAS POVEZUJE

Skenirajte 
QR-kodo za 
hiter nakup

Samsung
Galaxy A30s

24 X 

5€2

Akcijska cena Naj C  120 €
Redna cena 289 €

25 M 1080p

Samsung
Galaxy Note10 lite

24 X 

1650€2

Akcijska cena Naj C  396 €
Redna cena 649 €

12 M 2160p

Samsung
Galaxy S10 lite

24 X 

19€2

Akcijska cena Naj C  456 €
Redna cena 699 €

48 M 2160p

2

396 €
649 €

Akcijska cena Naj C 120 €
289 €

1Akcijska mesečne naročnina 15,99 EUR na osebo je izračunana kot vsota akcijskih cen dveh mesečnih naročnin paketov Naj C s 5 EUR popusta (23,99 EUR) in Druga številka s 50 % popusta (7,99 EUR), skupaj 
31,98 EUR, deljeno na dve osebi. Redna cena obeh paketov je 44,98 EUR (28,99 EUR + 15,99 EUR). Več o akcijskem paketu Naj C in o podrejenem razmerju Druga številka s 50 % popusta najdete na strani 8.
2Akcijske cene mobitelov veljajo ob vezavi s paketom Naj C, posebne akcijske cene izbranih mobilov (Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy S10 lite, Samsung Galaxy Note10 lite) in Modri Fon junija (LG K41s, LG 
K61) veljajo do 30. 6. 2020, od 1. 7. 2020 dalje preverite novo akcijsko ponudbo, več o pogojih na straneh 7 in 8 ter na www.telekom.si.
3Ob nakupu mobitela LG G8X ThinQ do 30. 6. 2020 prejmete na dom darilo: televizor LG 32LK510B, če po nakupu opravite ragistracijo na https://lgmobile.si/g8xzasloni/, do odprodaje zalog.

BREZPLAČNA DELITEV GB

Svojim bližnjim podarite GB - večkrat jih razveselite
z 1, 5, 10 ali 20 GB za brskanje po spletu v Sloveniji.

Delitev GB je enostavna prek:
 ¬ Mojega Telekoma na moj.telekom.si

   ali v mobilni aplikaciji; 
 ¬ SMS-a, tako da pošljete DELIM XXGB 

mobilno št. prejemnika na 1918 
 (npr. DELIM 20GB 041700700 na 1918).

LG   
G8X ThinQ    

24 X 

2350€2

Akcijska cena Naj C  564 €
Redna cena 749 €

13 M 2160p

Ob nakupu prejmete darilo
- televizor LG 32LK510B.3

PRVE TRI
OBROKE
PODARIMO

50€2

Akcijska cena Naj C 564 €
749 €

Skenirajte 
QR-kodo 
za več o
darilu

 MOBILNA TELEFONIJA 140 GB DOMA PRENOS
PODATKOV V EU DRUGA ŠTEVILKA

Neomejena komunikacija 
doma in v državah 
območja EU-tarife

Internet LTE/4G+ 
s hitrostjo do 
150/50 Mbit/s

Do 13903 MB za 
prenos podatkov v 
državah območja 
EU-tarife

+
Količine paketa Naj C
si z Drugo številko
delita oba.

Skupna akcijska mesečna naročnina za dva    ŽE OD 3198 €1
 
(44,98 €) Akcija: 50 % popusta1

PAKET NAJ C ZA DVA

V akcijski ponudbi izberite mobilna paketa Naj C in
Druga številka že od 15,99 EUR mesečno na osebo, kar 
vam in na primer vašemu šolarju zagotavlja neomejeno 
komunikacijo in kar 140 GB v zanesljivem prvem omrežju.1

AKCIJA
ZA DVA

DARILO
TV

Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 
veljavnega Aneksa št. 20/2013 in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Več na www.telekom.si.

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 
in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ostali pogoji so na strani 8 in na www.telekom.si.

Akcijska cena Naj C 
Redna cena

1080p

Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 
veljavnega Aneksa št. 20/2013 in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Več na www.telekom.si.

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 
in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ostali pogoji so na strani 8 in na www.telekom.si.

Akcijska cena Naj C 

Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 

24 €
199 €

Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 

199 €

Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 
veljavnega Aneksa št. 20/2013 in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Več na www.telekom.si.

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 
in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ostali pogoji so na strani 8 in na www.telekom.si.

24 X 

4€€2€2

Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 

Akcijska cena Naj C 

Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 

7

Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 

Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 

108 €108 €
299 €299 €

Ob nakupu LG G8X ThinQ in ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev ter obročnim plačilom, prve 3 obroke podarimo - ugodnost, velja od 20. 4. do 30. 6. 2020. Akcija velja za vse, ki nimajo 

Nakup akcijskega mobitela je mogoč ob sklenitvi oz. podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z obročnim plačilom kupnine za napravo v 24 zaporednih mesečnih obrokih, ki se obračunajo prek 
mesečnega računa. Višina mesečnega obroka je odvisna od izbranega mobilnega naročniškega paketa. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (z vezavo naročniškega razmerja za 12 ali 24 mesecev) 

108 €
299 €

€€2€2

Zavarujte svoj novi mobitel - zavarovalni paketi že od 1,49 EUR na mesec (stran 10).

POSEBNA
CENA
SAMO ŠE DO
30. 6. 2020

Skenirajte 
QR-kodo 
za več o
darilu

ŽE OD

/ osebo 15  €199 
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NOVO

POVEZANI Z
NAJBLIŽJIMI
Akcijski paket Naj C z znižano mesečno naročnino vključuje neomejeno komunikacijo 
in kar 140 GB. Z izbiro do 4 paketov Druga številka, ki vključujejo kartico SIM, si 
vključene količine paketa lahko delite in prihranite - izkoristite 50 % popusta pri
Drugi številki.

AKCIJSKI PAKET NAJ C

1Naročniško razmerje s paketom Naj C lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Vključene količine in mesečne naročnine so razvidne zgoraj. V akcijskem obdobju 
od 1. 11. 2019 do 31. 7. 2020 naročniki ob izbiri paketa Naj C prejmejo 5 EUR popusta mesečno na naročnino (23,99 EUR namesto 28,99 EUR, z ugodnostjo Poveži in prihrani pa 20,99 EUR). Naročniki paketa Naj A, 
B oz. C lahko kot zasebni ali poslovni uporabniki razdelijo GB za prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije drugemu naročniku kot zasebnemu ali poslovnemu uporabniku izbranih mobilnih paketov ali 
uporabniku Mobi. Podelijo se lahko le neporabljene količine v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, ki so vključene v paket Naj. Podarjene količine veljajo v okviru enega obračunskega obdobja. Več na www.telekom.si.
2Do 4 podrejena naročniška razmerja Druga številka - Naj so na voljo naročnikom paketa Naj C. Z vklopom dobijo dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine paketa Naj C. Akcijska ugodnost 50 % popusta 
pri mesečni naročnini paketa Druga številka (7,99 EUR namesto 15,99 EUR) velja za nove naročnike 24 mesecev, za obstoječe, ki podaljšajo naročniško razmerje za 24 mesecev, v skladu s Pogoji akcijskega nakupa 
naprav, pa za 12 mesecev. Akcijska ponudba velja do 31. 7. 2020. Več v prodajni ponudbi na www.telekom.si.        

3Navedena akcijska cena velja ob vezavi z mobilnim paketom Naj C, ostali pogoji akcijskega nakupa mobitelov so na straneh 7 in 8.

Ostali pogoji: S sklenitvijo novega mobilnega naročniškega razmerja se naročnikom za vsako razmerje zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR. V primeru spremembe obstoječega mobilnega naročniškega 
paketa v nov paket se zaračuna enkraten znesek v višini 10,95 EUR, razen če ni opredeljeno drugače. Po doseženi skupni vključeni količini se prenos podatkov ustavi in zaračuna skladno s cenikom. Z naslednjim 
obračunskim obdobjem se vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine mobilnih paketov veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije 
in v državah območja EU-tarife v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja, neomejeni SMS-/MMS-i, 
neomejeni pogovori ter sporočila znotraj držav območja EU-tarife v izbranih mobilnih paketih so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. 
V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da naročnikova uporaba storitve škoduje Telekomu Slovenije, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. Ostali pogoji so na www.telekom.si.

BREZPLAČNA  
DELITEV GB

Starši, ki imate paket Naj B ali C, 
lahko svoje neporabljene GB
brezplačno podelite otrokom, tudi 
uporabnikom Mobi.1

NOVO

Apple
iPhone
SE 64GB   

24 X 

1550€3

Akcijska cena Naj C  372 €
Redna cena 499 €

12 M 2160p

Huawei 
P Smart Pro   

24 X 

750€3

Akcijska cena Naj C  180 €
Redna cena 339 €

48 M 1080p

 MOBILNA TELEFONIJA 140 GB DOMA 
PRENOS 
PODATKOV V EU

Neomejena komunikacija 
doma in v državah 
območja EU-tarife

Internet LTE/4G+ 
s hitrostjo do 
150/50 Mbit/s

Do 13903 MB za 
prenos podatkov v 
državah območja 
EU-tarife

+
Z Drugo številko
si količine paketa
Naj C delite.

Akcijska mesečna naročnina
za naročnike fiksnih paketov NEO   ŽE OD 2099 €1 (28,99 €)

MOBI ZA OTROKE

Predplačniški paket Mobi je odlična izbira za otrokov prvi mobitel.
Izberite Mobi in ujemite podvojene količine enot zakupov Čvekaj Mobi in 
Mini Mobi, ki jih lahko koristite v Sloveniji in brez dodatnih stroškov v državah 
območja EU-tarife.4 

MESEČNI 
ZAKUP4

KLICI IN 
SPOROČILA

PRENOS 
PODATKOV CENA

ZA VKLOP 
POŠLJITE
NA 1917

Mini Mobi 400 enot
800 enot 

400 MB
800 MB 395 € NONSTOP 

MINI MOBI

Čvekaj Mobi* 3000 enot
6000 enot 

3 GB
6 GB 795 € CVEKAJ 

MOBI
*Čvekaj Mobi vključuje tudi neomejene klice v omrežju Telekoma Slovenije.

4Promocijsko obdobje podvojenih količin velja do 30. 9. 2020. Nonstop Mini Mobi in Čvekaj Mobi sta predplačniška mesečna zakupa za samodejno dodeljevanje količin vsakih 30 dni in veljata do preklica. Za preklic 
pošljite SMS z ukazom MINI MOBI IZKLOP oz. CVEKAJ MOBI IZKLOP na 1917. Za stanje porabe zakupljenih količin uporabnik pošlje brezplačen SMS z vsebino PORABA na 1917. Neporabljene količine se ne prenašajo v 
naslednje 30-dnevno obdobje. Opravljene storitve nad vključeno količino zakupa se zaračunavajo po ceniku.
5Akcijska ponudba 2 meseca 50 % popusta na mesečno naročnino paketa Naj A (redna mesečna naročnina 15,99 EUR s 50 % popusta za prva dva meseca je 7,99 EUR), Naj B in Naj C velja za upokojence in starejše 
od 60 let do 30. 6. 2020 oz. do razprodaje zalog ob vezavi mobilnega naročniškega razmerja za 24 mesecev z mobitelom Doro 7060 ali Samsung Galaxy A20e. Zaloge so omejene. Ugodnost Poveži in prihrani (3 EUR 
znižana mesečna naročnina paketa Naj A, B ali C) velja za uporabnike, ki so hkrati naročniki enega od fiksnih paketov NEO. Navedene akcijske cene veljajo ob vezavi z mobilnim paketom Naj A, mobitela Doro 7060 in 
Samsung Galaxy A20e pa prinašata še 2 meseca 50 % popusta na mesečno naročnino izbranega paketa Naj A, B ali C, ostali pogoji akcijskega nakupa mobitelov so na straneh 7 in 8.

PAKET MOBI
LG 
K20   

109€
Komplet vključuje tudi kartico SIM 
s telefonsko številko in 5 EUR na računu Mobi.

8,0 M 720p

Doro
7060   

24 X 

350€5

Akcijska cena Naj A    84 €
Redna cena 119 €

3 M

Samsung 
Galaxy A20e   

24 X 

550€5

Akcijska cena Naj A   132 €
Redna cena 179 €

13 M 1080p

ODLIČNO ZA BABICE IN DEDKE

Upokojencem in starejšim od 60 let priporočamo mobitela, s katerima dobite prva 2 meseca
50 % popusta pri mesečni naročnini paketa Naj A (7,99 EUR namesto 15,99 EUR).5

PRIHRANITE
Z NOVIM
MOBITELOM

PODVOJENE
ENOTE  IN 
SUPER CENA
KARTICE SIM

 +     

Mesečna naročnina

799 €2/številko (15,99 €)

Akcijska cena paketa Naj C je 23,99 EUR mesečno. Če izberete še enega 
od fiksnih paketov NEO, pa dobite Naj C že za 20,99 EUR mesečno.1

SAMO PRI 
TELEKOMU 
SLOVENIJE

Skenirajte 
QR-kodo 
za več o
ponudbi Mobi

50 %
POPUSTA
PRI DRUGI
ŠTEVILKI2

Obiščite E-trgovino, kjer lahko s kodo MOBISIM za le 2 EUR kupite
novo SIM-kartico s telefonsko številko Mobi in 5 EUR dobroimetja.

DRUGA ŠTEVILKA 
DO 4
DRUGE 
ŠTEVILKE

!

Skenirajte 
QR-kodo 
za več o 
deli GB

Skenirajte 
QR-kodo 
za več o 
deli GB
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Pametna ura
Apple
Watch Series 5,
GPS, Sport Band (MWVF2BS/A),
44 mm

17€1

Akcijska cena Naj C  408 €
Redna cena 499 €

Odlična za številne vadbe.

Komplet
pametnih ur
Samsung
Galaxy Active 2 aluminium LTE,
40 mm in 44 mm

1750€1

Akcijska cena Naj C  420 €
Redna cena 699 €

Komplet ur razveseli oba.

ZAVARUJTE SVOJO NAPRAVO

S paketom Gadget – pametne ure zavarujete svojo novo pametno uro za le 2 EUR 
na mesec oz. za manj kot 7 centov na dan. Na voljo tudi zavarovalni paketi za 
mobitel, tablico in prenosnik že od 1,49 EUR na mesec. Izkoristite 100 % popusta 
pri prvi premiji.2 Več na http://ts.si/zavarovanje-naprav.

1Navedene akcijske cene veljajo ob vezavi z mobilnim paketom Naj C, ostali pogoji akcijskega nakupa mobitelov so na straneh 7 in 8.
2Ob nakupu novega mobitela, tablice ali prenosnika priporočamo enega od zavarovalnih paketov že od 1,49 EUR na mesec. Zavarovanje naprav na prodajnih mestih Telekoma Slovenije lahko sklenejo fizične osebe, 
stare vsaj 15 let, samostojni podjetniki in pravne osebe, ki sklenejo mobilno naročniško razmerje pri Telekomu Slovenije. Zavarovalna premija se obračuna za pretekli mesec, in sicer na mesečnem računu družbe 
Telekom Slovenije.

UGODNO
TUDI V TUJINI 
Ste tudi vi zadovoljni, da so se meje znova odprle? Dobro je vedeti, da lahko pri komunikaciji v tujini prihranite.
Za boljši nadzor nad stroški v tujini vam priporočamo zakup enot za klice, SMS-e in prenos podatkov.

Huawei
P40 lite   

24 X 

650€1

Akcijska cena Naj C  156 €
Redna cena 299 €

48 M 1080p

ZAKUPI3 KLICI IN
SMS-i

PRENOS 
PODATKOV CENA VELJAVNOST

ZAKUPA

ZA VKLOP 
POŠLJITE NA 1918                      
(Mobi na  1917)

Balkan 7 1.000 enot 200 MB 990 € 7 dni BALKAN 7

Balkan 5 GB / 5 GB 990 € 7 dni BALKAN 5GB

HR-internet / 10 GB 995 € 30 dni HR INTERNET

HR-internet 
Plus / 10 GB 599 € 7 dni HR PLUS

Zakup HR-internet velja le v omrežju Hrvatskega Telekoma.

VARNO 
PLAČEVANJE:
PIN VNESETE 
V SVOJ MOBITEL

Mobilno denarnico VALÚ uporabite za brezstična plačila na več kot 3.000 plačilnih mestih v Sloveniji:
na prodajnih mestih Mercatorja, Tuša, Eurospina, Marchéja, Petrola in OMV-ja, na spletnih straneh Loterije 
Slovenije, Športne loterije, Lekarne Ljubljana in drugih. 

www.valu.si

Skenirajte 
QR-kodo in si 
namestite VALÚ

VAŠA PAMETNA DENARNICA

VALÚ vam omogoča še več možnosti 
za brezstično poslovanje:

  za pošiljanje denarja potrebujete le mobilno številko prejemnika,
  enostavno sporočite prijateljem, naj vam vrnejo izposojeni znesek,
 denar z VALÚ-ja lahko nakažete na svoj TRR,
 uporabniki Telekoma Slovenije in A1 si zagotovite  

    samodejno polnitev z VALÚ Moneto,
 v VALÚ Marketu kupite vozovnice za vlak Slovenskih železnic, vozovnice    

    za Krvavec in vstopnice za dogodke,  brez tiskanja in čakanja v vrsti.

Skenirajte
QR-kodo
za več o tujini

Vklop zakupov lahko kar za 1 mesec vnaprej uredite v Mojem Telekomu na moj.telekom.si ali prek 
mobilne aplikacije. Zakupe lahko vključite tudi prek SMS-a. Člani programa zvestobe lahko svoje 
točke zamenjate tudi za zakupe in prihranite. Preverite še ostale zakupe, ki so na voljo za države 
območja EU-tarife.

DOBRO JE 
VEDETI

Za več možnosti plačevanja v aplikaciji VALÚ 
brezplačno izberite napredni profil in na račun 
VALÚ vam podarimo 5 EUR. Več na www.valu.si.

3Zakupa Balkan 3 in 7 dni veljata pri izbranih operaterjih v naslednjih državah: v Bosni in Hercegovini (BH Telecom in m:tel (Mobi's)), v Srbiji (Telekom Srbija in Telenor (Mobtel)), v Črni gori (M:tel), v Severni Makedoniji 
(T-mobile in A1 Makedonija DOOEL Skopje) in na Kosovu (IPKO). Vključena količina prenosa podatkov pri zakupu Balkan 5 GB velja pri gostovanju pri izbranih operaterjih v državah: v Bosni in Hercegovini ( m:tel (Mobi's)), 
v Srbiji (Telekom Srbija in Telenor (Mobtel)), v Črni gori (M:tel), v Severni Makedoniji (A1 Makedonija DOOEL Skopje), na Kosovu (IPKO). Alarm zakupljenih količin ter vključene enote in poraba le-teh so informativne 
narave in se lahko razlikujejo od dejanskega stanja.
Zakup HR-internet Plus je mogoče vključiti od 19. 6. do 30. 9. 2020. Zakup HR-internet velja le v omrežju Hrvaškega Telekoma. Več na www.telekom.si.

Samsung    
Galaxy A41   

24 X 

750€1

Akcijska cena Naj C  180 €
Redna cena 319 €

48 M 1080p

+

V tujini lahko prek omrežja WiFi kličete po isti ceni kot doma. Aktivirajte VoWiFi na svojem 
mobitelu in pošljite SMS z vsebino VOWIFI na 1918. Količine mobilnega paketa se bodo v tujini 
porabljale enako kot v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije.
Več na www.telekom.si/volte.

NOVONOVO

LG
K51s   

24 X 

4€1

Akcijska cena Naj C  96 €
Redna cena 239 €

32 M 1080p

WoWiFi

Skenirajte
QR-kodo 
za več o 
zavarovanju
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Člani programa zvestobe Telekoma Slovenije izkoristite ugodne cene na 24 obrokov
in brezplačno dostavo. In ne prezrite: ob nakupu izbranih izdelkov po novem
pridobite dodatne točke ugodnosti.

Visokotlačni čistilnik
Kärcher
DLM432PT2 K4
FullControl Car & Home + Splash guard

24 X 

15€
in pridobite 200 točk 

Deska SUP
F2
STRATO
10.5X32X6
z aluminijastim veslom in s sedežem za kajak, 
nosilnost do 110 kg

24 X 

1250€
in pridobite 200 točk 

Prenosna
klimatska naprava
Beko
BX109H
funkcija hlajenja in gretja

24 X 

1290€
in pridobite 200 točk
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Akcijska ponudba izdelkov z obročnimi nakupi izdelkov je na voljo članom Programa zvestobe Telekoma Slovenije, ki so polnoletni, nimajo zapadlih obveznosti do Telekoma Slovenije in imajo naročniško razmerje sklenjeno 
najmanj 7 mesecev. Telekom Slovenije si pridržuje pravico vrednostno omejiti ali zavrniti naročilo izdelka na obroke v Programu zvestobe zaradi neporavnanih obveznosti naročnika oz. dosežene skupne vrednosti 
dosedanjih naročnikovih nakupov na obroke. Plačilo je na obroke prek računa za storitve Telekoma Slovenije.
Akcijska ponudba z obročnimi nakupi v Programu zvestobe do dodatnih točk je omejena na izbrane izdelke in velja od 1. 6. do 30. 6. 2020 oz. do razprodaje zalog. Točke član pridobi za dostavljene izdelke ob prvem 
rednem dodeljevanju, to je 6. 7. 2020. Seznam izbranih akcijskih izdelkov in Splošni pogoji Programa zvestobe Telekoma Slovenije in Sistem točkovanja z navodili za koriščenje točk je na www.telekom.si/program-zvestobe.

V Program zvestobe se lahko včlanijo zasebni uporabniki, samostojni podjetniki in fizične osebe z registrirano dejavnostjo, ki so naročniki mobilnih ali fiksnih storitev Telekoma Slovenije, ter uporabniki Mobi. Naročnik za 
včlanitev potrebuje osebni dokument, uporabniki Mobi pa poleg osebnega dokumenta še fotokopijo certifikata svoje številke Mobi ali kopijo izpisa kod PIN in PUK. Naročniki lahko v Program zvestobe vključijo tudi do 2 
številki Mobi, ki ju uporabljajo sami ali njihovi bližnji. Več na www.telekom.si.

Še več izdelkov poiščite na www.telekom.si/program-zvestobe.
E-TRGOVINA

Skenirajte 
QR-kodo
za več 
izdelkov

MONTAŽA 
VKLJUČENA

Visokotlačni čistilnikVisokotlačni čistilnik
Kärcher
DLM432PT2 K4
FullControl Car & Home + Splash guard

LED TV
Philips
58PUS7304 4K, Ambilight

24 X 

2450€
in pridobite 200 točk 

Bazen s kovinsko
konstrukcijo
Intex
Prism Frame 26726NP
dimenzije (š/v): 457 x 122 cm  

24 X 

12€
in pridobite 200 točk

Otroško kolo
Torpado
Viper 24"
18 prestav

24 X 

9€
in pridobite 100 točk 

Električni skiro
City e-Cruiser
dvosed
hitrost: do 25 km/h
doseg: do 40 km

24 X 

5350€
in pridobite 300 točk 

Akcijska ponudba izdelkov z obročnimi nakupi izdelkov je na voljo članom Programa zvestobe Telekoma Slovenije, ki so polnoletni, nimajo zapadlih obveznosti do Telekoma Slovenije in imajo naročniško razmerje sklenjeno 
najmanj 7 mesecev. Telekom Slovenije si pridržuje pravico vrednostno omejiti ali zavrniti naročilo izdelka na obroke v Programu zvestobe zaradi neporavnanih obveznosti naročnika oz. dosežene skupne vrednosti 
dosedanjih naročnikovih nakupov na obroke. Plačilo je na obroke prek računa za storitve Telekoma Slovenije.
Akcijska ponudba z obročnimi nakupi v Programu zvestobe do dodatnih točk je omejena na izbrane izdelke in velja od 1. 6. do 30. 6. 2020 oz. do razprodaje zalog. Točke član pridobi za dostavljene izdelke ob prvem 
rednem dodeljevanju, to je 6. 7. 2020. Seznam izbranih akcijskih izdelkov in Splošni pogoji Programa zvestobe Telekoma Slovenije in Sistem točkovanja z navodili za koriščenje točk je na www.telekom.si/program-zvestobe.

Še več izdelkov poiščite na

43,9 cm

Prenosnik
HP
17-ca1016nm (6RL94EA) 
z OS Microsoft Windows® 10 Home

24 X 

2050€
in pridobite 200 točk 

Akumulatorska kosilnica
Makita
DLM432PT2
+ 2 akumulatorja 1850B 
+ dvojni hitri polnilnik DC18RD 

24 X 

1850€
in pridobite 200 točk 

Klimatska naprava
Mitsubishi Electric
MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF
z vključeno montažo

24 X 

34€
in pridobite 300 točk

Žar na oglje
Napoleon
PRO22K-LEG-2 

24 X 

1620€
in pridobite 200 točk

Pametna ura
Huawei
Watch GT 2, 42 mm (Sport)
+ darilo: pametna  tehtnica Huawei AH100

24 X 

950€
in pridobite 100 točk

DARILO

720 p

VEČ KOT
1.800
IZDELKOV

24 OBROKOV,
BREZPLAČNA
DOSTAVA

HLADI ALI 
OGREVA
HLADI ALI 
OGREVA

funkcija hlajenja in gretja

90€
200 točk

   info@telekom.si   www.telekom.si

V Program zvestobe se lahko včlanijo zasebni uporabniki, samostojni podjetniki in fizične osebe z registrirano dejavnostjo, ki so naročniki mobilnih ali fiksnih storitev Telekoma Slovenije, ter uporabniki Mobi. Naročnik za 
včlanitev potrebuje osebni dokument, uporabniki Mobi pa poleg osebnega dokumenta še fotokopijo certifikata svoje številke Mobi ali kopijo izpisa kod PIN in PUK. Naročniki lahko v Program zvestobe vključijo tudi do 2 
številki Mobi, ki ju uporabljajo sami ali njihovi bližnji. Več na www.telekom.si.

E-TRGOVINA

IZBERITE
AMBILIGHT
IZBERITE
AMBILIGHT

V Program zvestobe se lahko včlanijo zasebni uporabniki, samostojni podjetniki in fizične osebe z registrirano dejavnostjo, ki so naročniki mobilnih ali fiksnih storitev Telekoma Slovenije, ter uporabniki Mobi. Naročnik za 
včlanitev potrebuje osebni dokument, uporabniki Mobi pa poleg osebnega dokumenta še fotokopijo certifikata svoje številke Mobi ali kopijo izpisa kod PIN in PUK. Naročniki lahko v Program zvestobe vključijo tudi do 2 

58PUS7304 4K, Ambilight

24 X 

2450€
in pridobite 200 točk 

LED TVLED TV
Philips

146 cm
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GLAVNA 
NAGRADA

VESELI SMO 
VAŠEGA OBISKA
Večina naših prodajnih mest je že odprla svoja vrata, v novem ljubljanskem nakupovalnem centru Aleja v Šiški
pa vas vabimo v novi Telekomov center. Obiščite nas in preverite nove ugodnosti.

          info@telekom.si080 8000           www.telekom.si PRODAJNA MESTA

LJUBLJANA: · Aleja, Rakuševa ulica 1 NOVO! · Citypark, Šmartinska cesta 152 g · Trg Ajdovščina, Ajdovščina 1 · 
MARIBOR: Europark, Pobreška cesta 18 · Rožmarin, Gosposka ulica 8 · NOVA GORICA: Kromberk, Cesta 25. junija 
1 p · CELJE: City Center, Mariborska cesta 100 · PTUJ: Mestni trg 1 · MURSKA SOBOTA: Maximus, Ulica Štefana 
Kovača 43 · KOPER: Pristaniška ulica 4 · LUCIJA: Obala 112/114 · KRANJ: Koroška cesta 19 · POSTOJNA: Ulica 1. 
maja 1 · NOVO MESTO: Novi trg 9 · SLOVENJ GRADEC: Ronkova ulica 4 · TRBOVLJE: Trg svobode 14 · VELENJE: 
Kidričeva cesta 2 a · Vabljeni tudi na pooblaščena prodajna mesta Telekoma Slovenije.

Osnovni paket E-oskrbe, ki ga lahko dobite
že od 21,40 EUR na mesec, zagotavlja:

ŽE OD

/ mesec 21  €140  21
24-urni asistenčni center 
za pomoč na daljavo

takojšnjo organizacijo 
hitre pomoči

večjo varnost in samostojnost1

Skenirajte
QR-kodo
za več informacij
o E-oskrbi

E-oskrbo naročite na 080 8000 ali na prodajnem mestu Telekoma Slovenije.

Z E-OSKRBO NI MOJA
MAMA NIKOLI SAMA
Vas skrbi, da bi vaši starejši svojci potrebovali pomoč, a ne bi mogli o tem obvestiti 
vas ali reševalcev? Vse več starejših že uporablja storitev E-oskrba, saj so tako lahko 
bolj brezskrbni in niso prepuščeni sami sebi. 

1Za nove naročnike Osnovnega paketa E-Oskrbe, ki od 1. 2. do 31. 8. 2020 sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 oz. 12 mesecev, velja akcijska ponudba, in sicer 6 mesecev 3 EUR popusta ob vezavi za 24 mesecev 
oz. 3 mesece 3 EUR popusta ob vezavi za 12 mesecev (redna cena Osnovnega paketa je 24,40 EUR na mesec). Za nove naročnike velja tudi brezplačna namestitev opreme in vzpostavitve priključka (redna cena je 61 
EUR). Za nove naročnike, ki ob sklenitvi naročniškega razmerja predložijo odločbo občine ali drugega ustreznega organa za subvencijo socialnovarstvene storitve socialnega servisa – celodnevna povezava preko osebnega 
telefonskega alarma – velja, da se subvencionirani del naročnine obračuna neposredno izdajatelju odločbe. Storitev E-oskrba je socialni servis celodnevna povezava preko osebnega telefonskega alarma. Za več informacij 
o E-oskrbi obiščite www.telekom.si, prodajno mesto Telekoma Slovenije ali pokličite 080 8000.

NE PREZRITE: Preverite, ali vaša občina sodeluje v projektu Varni in povezani na domu ter tako zagotavlja 
delno ali celotno subvencioniranje storitve E-oskrba. Cena osnovnega paketa je od 21,40 EUR mesečno.1

NAGRADNA IGRA
ODDAJTE SOGLASJE
Vsi, ki od 18. 6. do 18. 7. 2020 prvič oddate soglasje za obveščanje, 
sodelujete v nagradni igri za pametno uro Samsung Galaxy Watch, 
42 mm (SM-R810). Izžrebanec bo lahko izbral barvo ure (črno ali 
rožnato zlato).

Naročniki pošljite SMS z vsebino SOGLASJE na 1918 (uporabniki Mobi 
na 1917) in sledite navodilom ali obiščite Moj Telekom, kjer uredite 
nastavitve soglasij.

V nagradnem žrebu sodelujete tudi vsi, ki se v tem času prijavite na 
e-novice na https://ts.si/e-novice. Žrebanje bo 28. 7. 2020.
Več informacij na http://ts.si/nagradna-soglasje. Pametna ura

Samsung
Galaxy Watch
42 mm (SM-R810)   

Barvo izbere nagrajenka oz. nagrajenec.

Slike v katalogu so simbolične. Količina naprav je omejena. Cene so v EUR z DDV. Cene in pogoji veljajo na dan izida kataloga, 18. 6. 2020, razen če ni označeno drugače. Podrobnosti ponudbe iz kataloga so predstavljene 
v prodajnih ponudbah na www.telekom.si in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Telekom Slovenije si prizadeva za ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih v katalogu družbe in v drugih javnih objavah. Kljub temu 
pa lahko motnja v delovanju tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov povzroči napako pri objavljenih podatkih, za kar se opravičujemo in prosimo za razumevanje. Podatke o napravah 
posreduje uradni zastopnik proizvajalca. V primeru, da potrošnik ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, nam to lahko sporoči. Za več informacij obiščite prodajno mesto Telekoma Slovenije, www.telekom.si ali 
pokličite 080 8000.

SEM MAKS, 
DIGITALNI  SVETOVALEC
Potrebujete tehnično pomoč ali iščete nastavitve? 
Spoznajte Maksa, digitalnega svetovalca, ki ima za vas veliko koristnih informacij. 

 ¬ Z Maksom lahko odpravite marsikatero težavo pri uporabi 
storitev interneta, televizije, fiksne telefonije in e-pošte.

 ¬ Maks nikoli ne spi, pišete mu lahko kadarkoli: 24 ur na dan, vse dni v letu.

 ¬ Na daljavo se lahko poveže tudi z vašimi napravami in poišče rešitev.

Obiščite ga v Mojem Telekomu na moj.telekom.si ali v mobilni aplikaciji, poiščite 
ga v Facebook Messengerju (svetovalec Maks) ali mu pošljite SMS s ključno 
besedo MAKS na 041 700 800. Več na www.telekom.si/maks.

VABLJENI
NA NAŠA 
PRODAJNA
MESTA

NOVI 
TELEKOMOV
CENTER V ALEJI

Pametna ura

Skenirajte 
QR-kodo in 
kontaktirajte 
Maksa ali



#POVEZANI
NA VOLJO SMO VAM TUDI NA DALJAVO

E-trgovina Moj Telekom 080 8000 Z videoklicem prek 
aplikacij Viber 
in WhatsApp

POSTANITE DIGITALNI

Za varno urejanje svojih razmerij in nemoten 
dostop do naših storitev se registrirajte 
v Moj Telekom na moj.telekom.si ali nas 
pokličite na 080 8000 in registracijo bomo 
uredili namesto vas.
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www.telekom.si

UREDITE OD DOMA

 plačajte račun brez provizije
 zamenjajte SIM-kartico
 sklenite novo mobilno razmerje
 sklenite novo fiksno razmerje
 napolnite račun Mobi
 zamenjajte paket
 naročite NEO Smartbox

          info@telekom.si PRODAJNA MESTA

facebook.com/TelekomSlovenije @TelekomSlo @telekom_slovenijeyoutube.com/TelekomSlovenije

Zahvaljujemo se vam za zaupanje.




