
A1 Telefonija 
Cenik dopolnilnih storitev in administrativnih stroškov

Dopolnilne storitve vključene v mesečno naročnino

CLIP - Prikaz identifikacije klica 
Omejevanje odhodnih klicev 
CFNR - Preusmeritev klicev v primeru, da ni odziva 
CFB - Preusmeritev klicev v primeru, da je uporabnik zaseden 
CFU - Brezpogojna preusmeritev klicev 
CLIR - Omejitev identifikacje klica 
CW - Čakajoči klic 
HOLD - Zadržanje zvezeDodatni psevdonim

Dopolnilne storitve, ki se lahko naročijo v paketu

 osnovni paket napredni paket

Odsotni naročnik (AAB) ▪   ▪
Ne moti (DND) ▪  ▪
Zavrnitev anonimnega klica (ACR)   ▪

Aktivacija dopolnilnih storitev enkratno  3,82 € vklj. z DDV

Osnovni paket mesečno  1,23 € vklj. z DDV

Napredni paket mesečno  2,50 € vklj. z DDV

Telefonski odzivnik ob spremembi telefonske številke

Nadstandardni telefonski odzivnik  
(z obvestilom o spremembi številke ter podajo informacije o novi št.) dnevno  0,00 € vklj. z DDV

   po ceniku /  
   cena je odvisna 
Cene klicev na številko na kateri je aktiviran telefonski odzivnik minuta  od omrežja klicatelja

Naročniku telefonskega odzivnika se klic iz številke, na kateri je aktiviran, do telefonskega odzivnika, ne zaračuna.

Administrativni stroški

Sprememba naročniškega razmerja 
(sprememba lokacije z odjavo, če obstajajo tehnične možnosti) enkratno  80,18 € vklj. z DDV

Prenos naročniškega razmerja na drugo pravno ali fizično osebo 
(na isti lokaciji, z odjavo, brez spremembe telefonske številke in 
brez posegov na omrežju) enkratno  4,24 € vklj. z DDV

Ponovna vključitev začasno izključenega telefona zaradi 
nepravočasnega plačila računa enkratno  0,00 € vklj. z DDV

Sprememba klicne številke na naročnikovo zahtevo enkratno  12,72 € vklj. z DDV

Skupina za podporo uporabnikom A1 je na voljo na telefonski številki 040 40 40 40. 
Cene vključujejo 22% DDV. Cenik velja od 1.4.2016 do spremembe. 
Storitve A1 so na voljo v skladu s tehničnimi zmožnostmi. A1 ne odgovarja za morebitne napake v tisku.
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