
PESTRE 

STORITVE ZA 

VSE OKUSE

jesen 2016

katalog storitev amis



2

kazalo
stran 5 stran 7

stran 25



3

kazalo

stran 33 stran 36

stran 27 stran 30





Priklop je povsem enostaven, saj ne potrebujete aktivnega telefonskega priključka. 
Naročite ga lahko v paketih Flex povsod po Sloveniji.

Na voljo vam je tudi brezplačna tehnična pomoč 24 ur na dan, vsak dan.

Neverjetna 
hitrost na 

vseh sodobnih 
omrežjih, po 

najugodnejših 
cenah! 

Si.mobil je prisoten v vsakem sloven-
skem kraju, saj nudi svoje storitve na vseh 
razpoložljivih sodobnih omrežjih:

• omrežje ADSL z 98% nacionalno pokritostjo;

• optična omrežja v mestnih, urbanih centrih, 
ki jih upravlja skupina Telekom Slovenije;

• krajevna odprta širokopasovna optična 
omrežja (OŠO), financirana s sredstvi iz EU;

• kabelska omrežja izbranih lokalnih kabelskih 
ponudnikov.

Trendi uporabe interneta se v zadnjih letih moč-
no spreminjajo. Uporabniki postajajo zahtev-
nejši, želijo si višjih hitrosti. Si.mobil vam zato 
ponuja višje pasovne širine v okviru razpoložlji-
vih zmogljivosti posameznega omrežja.
Izbirate lahko med različnimi hitrostmi inter-
neta, ki jih najdete v razpoložljivih naročniških 
paketih.

Hitrosti dajemo novo ime!

Amis Hipernet ni običajen internet, saj prinaša uporabnikom nadpov-
prečne hitrosti, ki jih omogoča izbrana tehnologija. 

Amis Hipernet pomeni "hiper" hitrost do 100 Mbps in hkrati simetrijo 
na omrežjih Amis Optika in "hiper" hitrost do 30 Mbps na vseh Amis 
DSL omrežjih.
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Najboljši paketi 
TV-programov, 

ki jih lahko 
gledate v živo 
ali kadar vi to 

želite!
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Za najbolj zahtevne - popolna izbira z več kot 
180 programi. Razširjena shema vsebuje vse pro-
grame iz Začetne in Osnovne sheme in tako zadovo-
lji še tako zahtevne gledalce. Prav tako vključuje vse 
programe iz tematskih paketov, kar nanese na še več 
kot 45 dodatnih programov.

Večje potrebe? Širok nabor z več kot 130 
programi za vsako razpoloženje. Osnovna she-
ma je optimalna izbira za vsako družino, saj vsebuje 
vsebuje vse programe iz Začetne sheme in še več kot 
45 dodatnih programov različnih žanrov.

Programske sheme

Za začetek – več kot 85 izbranih programov 
za vsak dan v tednu. V Začetni shemi najdete 
široko paleto različnih žanrov, od najbolj gledanih  
programov, športnih, zabavnih, glasbenih, dokumen-
tarnih, informativnih in otroških programov.

ZAČETNA

OSNOVNA

RAZŠIRJENA

85+

180+

130+

RGB COLORS

Neverjetna 

fleksibilnost, ki 

zadovolji potrebe  

celotne družine

PROGRAMSKE 
SHEME
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Tematski programski  
paketi

Vsebuje programe, ki pošteno poženejo adrenalin 
po žilah. Celoten paket je že vključen v Razširjeni 
shemi, nekaj manj adrenalina pa se nahaja tudi v 
Osnovni shemi.

Vsebuje lifestyle programe, ki jim mora slediti vsa-
ko moderno gospodinjstvo. Osnovna shema se že  
ponaša z zajetnim številom trendi programov, celoten 
paket pa je vključen v Razširjeni shemi.

V paketu se nahajajo nepogrešljivi programi za  
otroke in mladino. Celoten paket dobite v Razširjeni  
shemi, nekaj programov manj pa smo vključili tudi v 
Osnovno shemo.
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Ekskluzivni programski  
paketi

PREMIERE NAJVEČJIH USPEŠNIC 
HBO PRODUKCIJE.

Ekskluzivni programski paket HBO ponuja ekskluzivne 
filmske premiere, uspešnice in nagrajene TV-serije, ki jih 
program HBO (Home Box Office) predvaja 24 ur na dan. 

7,00 €
Mesečna naročnina

Paket HBO OD zajema filmske programe HBO, HBO 2,  
HBO 3, Cinemax in Cinemax 2. Hkrati je v paket vklju-
čen HBO OD (on demand - na zahtevo), ki omogoča 
ogled več kot 80 izbranih, najboljših HBO oddaj preko 
videoteke HBO OD brez dodatnega plačila.

9,90 €
Mesečna naročnina

VRHUNSKI FILMSKI UŽITKI HBO 
NA ZAHTEVO

HBO
OD

FILMSKA UMETNOST NA DLANI
TV-programa CineStar TV Premiere 1 in 2 ponujata izbor 
najboljših filmov in nadaljevank, največje hollywoodske 
uspešnice, najboljše naslove evropske kinematografije, ek-
skluzivne oddaje in odlične serije. 

Mesečna naročnina
5,00 €

CINESTAR  
TV  

PREMIERE
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Ekskluzivni programski  
paketi

Ekskluzivni programski paket HD s sliko visoke ločljivosti 
je namenjen gledalcem, ki vedo, kaj hočejo. Na voljo je 
veliko izjemnih TV programov različnih zvrsti, ki jih lah-
ko gledate v HD (high definition – "visoki ločljivosti").
 
Programi visoke ločljivosti SLO 1 HD, SLO 2 HD in Pla-
net TV HD so vključeni brezplačno v vseh treh program-
skih shemah. Dodatno so v tematskem paketu Trend 
vključeni še trije Travel HD, Food HD, iConcerts HD.

Opomba: 
Za ogled HD programov morajo uporabniki AmisTV 
imeti zagotovljene ustrezne tehnične zmožnosti.

Mesečna naročnina
9,00 €

IZOSTRITE ČUTE, DOŽIVITE HD!

Popestrite si večere z zabavnimi oddajami, napeti-
mi filmi, živahno glasbo ali preprosto z 'narodnja-
ki'. Pridružite se več kot 15.000 uporabnikom ek-
skluzivnega programskega paketa PINK.

Mesečna naročnina
7,99 €

OBARVAJTE VEČERE V PINK!

PRAVI BALKAN NA VAŠI TELEVIZIJI!

6,00 €
Mesečna naročnina

Prvovrstni ekskluzivni programski paket iz območja dr-
žav bivše Jugoslavije in Albanije za vse okuse. TV-pro-
grami različnih žanrov bodo zagotovo zadovoljili vse 
ljubitelje vsebin iz balkanskega področja. 
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Na lovu za 
izgubljenim 

časom!

Spremenite soboto v petek in ponedeljek spet v ne-
deljo. Z vašim daljincem. Oddaje lahko vsak trenutek 
ustavite ali si jih ogledate za nazaj.
Časovni preskok predstavlja eno izmed najbolj pri-
ljubljenih Amisovih storitev na 100 najbolj gledanih 
programih. Vsebuje 3 funkcije, ki jih lahko uporablja-
te na vseh najbolj gledanih programih:
• Zamujeno;
• Na začetek;
• Pavza.

Privoščite si vikend v naravi. Zamudili ne boste ni-
česar.
Funkcija Zamujeno omogoča, da si lahko oddaje 
ogledate tudi do 72 ur nazaj.

Časovne TV-funkcije

Power

ZAMUJENO

ČASOVNI
PRESKOK
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Časovne TV-funkcije

PAVZA

NA ZAČETEK

Lačni ali žejni? Telefonski klic? Nepričakovani obisk?
Z enim klikom na daljincu zaustavite oddajo, ki jo 
gledate, in nadaljujte z ogledom, ko vam ustreza.

Ste zamudili pričetek trenutno predvajane oddaje?
Bi želeli del filma pogledati še enkrat?
Pritisnite na gumb in vrnili se boste na začetek.

Toliko dobrih 
oddaj, a tako malo 

časa!

S Snemalnikom lahko enaostavno in hitro istoča-
sno snemate vsebine na vseh najbolj gledanih pro-
gramih. Podatkovnega prostora je na voljo za 10 ur 
posnetih vsebin. Podatkovni prostor lahko povečate 
na velikost, ki ustreza skupaj za 20 ali 30 ur posnet-
kov. Podatki se samodejno izbrišejo po 90-ih dneh 
od dneva snemanja

SNEMALNIK
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Kdor išče, ta najde 
– zanesljivo, na 

AmisTV

Z Iskalnikom iščete želeno vsebino po vseh TV-
-programih, videotekah in že posnetih oddajah. 
Iščete lahko po zvrsti, naslovu, imenu igralca ali 
režiserja in drugih ključnih besedah. Iskanje lah-
ko razširite tudi na shranjene posnetke in vse-
bine videotek. Za najdeno oddajo ali film lahko 
nastavite tudi Opomnik in Snemalnik.

BREZPLAČNO
Brez mesečne 

naročnine

BREZPLAČNO
Brez mesečne 

naročnine

Na pravem 
mestu, ob 

pravem času. 
Pred TV-jem in 

brez zamujanja!

Opomnik je funkcija, ki vašo TV spremeni v 
osebnega pomočnika, s katerim ne boste zamu-
dili nobene oddaje več.
Opomnik nastavite tako, da vanj vnesete dan in 
uro predvajanja ali preprosto ime TV-oddaje, ki 
je ne bi želeli zamuditi. Pred njenim začetkom 
vas Opomnik opozori nanjo z izpisom na ekra-
nu. Nastavite ga lahko na vseh programih, tudi 
do 7 dni vnaprej. Časovni interval lahko nastavi-
te na od 15 do 5 minut.

Časovne TV-funkcije

OPOMNIK

ISKALNIKT
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BREZPLAČNO
Brez mesečne 

naročnine

3 DOPOLNILNE 
TV-STORITVE

Celovit pregled TV-
sporedov

Akcija z izjemno 
reakcijo! 

Interaktvni TV-spored omogoča jasnejši pregled 
vseh oddaj na vašem TV-zaslonu na način, ki 
vam najbolj ustreza. Izbirate lahko med 3 različ-
nimi prikazi sporeda:

• mrežni pogled: prikazuje 7 programov hkra-
ti, v časovnem obdobju dveh ur;

• hitri pregled: preglejte spored 3 programov 
hkrati, v časovnem obdobju dveh ur.

Brezplačna uporaba funkcij sklopa 3 do-
polnilne TV-storitve: Časovni preskok, Sne-
malnik in mediaCenter za obdobje pr-
vih treh mesecev. Na podlagi garancije na  
zadovoljstvo lahko vsak naročnik ta sklop sto-
ritev kadarkoli odjavi. V nasprotnem primeru se 
po preteku treh mesecev akcijski sklop 3 dopol-
nilne TV-storitve prične obračunavati po poseb-
ni, znižani ceni 4 €/mesec.
Ob samostojnem naročilu je redna cena Časov-
nega preskoka 3 €, mediaCentra 1 € in Snemal-
nika 2 €. Skupaj torej 6 €/mesec. 

3 € + 2 € + 1 € = 4 €  
Matematika v vašo korist!

Časovne TV-funkcije

INTERAKTIVNI
TV-SPORED
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Žanri

Spletni portal MojAmisTV (www.tv.amis.net) prinaša podroben in pregleden TV-
-spored, opise vsebin iz TV- sporeda (s trailerji), ocene filmov in oddaj, sveže no-
vice iz sveta televizije, filma in zabave, podrobne opise Video Svet vsebin in še ve-
liko več.

Izberi 1
za najbolj gledane

Izberi 100
za dokumentarce

Izberi 400
za zabavo

Izberi 500
za risanke

Izberi 200
za šport

Izberi 300
za regionalne  
informacije

Izberi 600
za radio

Izberi 700
za XXX

Izberi 800
za visoko ločljivost 

(HD)

Izberi 900
za BALKAN 50+

Izberi 970
za PINK

Izberi 996
originalne HBO 

vsebine

PROGRAMSKA 
MESTA IN ŽANRI

Za hitrejše in lažje iskanje želenih programov, smo le-te 
združili v žanrske podzvrsti. Vsakemu žanru smo dodelili 
tipičen številčni blok, zato so programska mesta bolj pre-
gledna in enostavna. 

Zapomniti si morate le številko 1 in 100-tice!

Prijazna 
razporeditev

16
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Moja zabava, 
moje vsebine − na 

domačem  
TV-zaslonu!

Vsi zbrani? Vključite TV in naj se zabava prične! Vaša 
AmisTV vključuje predvajalnik mediaCenter, ki omo-
goča samodejno povezavo TV-ja z vašim računalni-
kom.

• Poglejte svoje videoposnetke, filme in fotografije 
• Poslušajte svojo najljubšo glasbo
• Podpira priljubljene formate (.xvid, .avi, .jpg, .mp3 

idr.)
• Predvajanje iz vseh komponent z USB-vrati: 

zunanji trdi disk, USB-ključek, videokamera ali 
fotoaparat

• Zbirke lahko predvajate neposredno z vašega 
računalnika – preprosto in hitro

• Brez zamenjave obstoječe opreme

MEDIACENTER

Amis Arena

V katalogu TV-aplikacij lahko pregledate in aktivirate  
veliko koristnih, informativnih in zabavnih aplikacij.
Izberite aplikacijo TV Apps, ki si jo lahko prenesete v 
spodnji del TV-zaslona, v vrstico za hitri dostop. 
Pregled prenesenih aplikacij je, kot tudi njihova vklju-
čitev, hiter in enostaven – z modrim gumbom.

TV APPS
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Odlični filmi in izjemna ponudba! Akcijski, biografski, 
dokumentarni filmi, drame, znanstvena fantastika in 
fantazijski filmi, grozljivke, pustolovski in romantični 
filmi, vesterni in trilerji, jugoslovanski in vojni filmi, 
glasbene vsebine in šport. V ponudbi so filmi, ki si jih 
je resnično vredno ogledati! Za vse, ki želijo potešiti 
svojo radovednost in si razširiti obzorje, so na voljo iz-
obraževalne in dokumentarne vsebine.

Brez mesečne naročnine
Od 2,00 €

za ogled

Power

Vstopite 
v svet 

najboljših 
videotek!

Odkrijte popolnoma nov svet filmskih uspešnic, priljubljenih nanizank in vr-
hunskih oddaj. Video svet lahko vključuje 7 različnih videotek (vključno z 
ekskluzivnim programskim paketom HBO OD), med katerimi boste prav 
gotovo našli nekaj zase in za vašo družino. Vsak trenutek! Vstopite v svet 
najboljših videotek!

Beli očnjak in Heidi, Grdi raček in Mulan, Poštar Pe-
ter in Pepelka – skupaj na Video Zabavniku! Zabav-
ne nanizanke in filmi za otroke vseh starosti. Oglej-
te si najboljše risanke vseh časov in najnovejše risane  
nanizanke. Izbirate lahko med več kot 150 animirani-
mi in mladinskimi filmi. 

Brez mesečne naročnine

Od 0,50 €
za ogled

Video Svet

Power

VIDEO ZABAVNIK

VIDEOTEKA

VIDEO SVET

18
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Vsak teden izberite in si oglejte nove dokumentarne 
nanizanke in mesečni izbor priljubljenih filmov iz vi-
deoteke Amis. Videoklub je vključen v Razširjeni she-
mi.
Brez mesečne naročnine

Za ogled posameznega 
filma vam ni potrebno 
posebej plačati, saj so 
vsebine na voljo v pa-
ketu ob plačilu mesečne 
naročnine.

Video Svet

Power

VIDEOKLUB

VIDEO 18+
Video 18+ je videoteka namenjena izključno odra-
slim! Vsebuje ekskluzivne erotične filme svetovne in 
slovenske produkcije. Med erotičnimi filmi (različnih 
podzvrsti) boste zagotovo našli nekaj zase in za va-
šega partnerja.

Brez mesečne naročnine
za ogled

Power

Od 2,00 €

Oglejte si filme, oddaje in nanizanke raznolikih zvrsti, 
ki se nenehno dopolnjujejo: informativne oddaje (24 
ur na POP TV in Svet na Kanalu A), nanizanke in od-
daje (NMK, Trdoglavci, Pod eno streho idr.), resnično-
stni šovi, pogovorne oddaje, jugoslovanski in tuji filmi, 
risane nanizanke in šport.
Za ogled posameznega filma, nanizanke, oddaje idr. 
ni potrebno posebej plačati, saj so sestavni del paketa.

7,00 €
Mesečna naročnina

VOYO +

3,05 € 
Mesečna naročnina

MINIMAX je eden najbolj priljubljenih otroških TV-
-programov in znamk v Srednji in Vzhodni Evropi. 
Zdaj v obliki videoteke, ki prinaša mesečno 100 ur 
različnih risanih serij. Glejte jih kadarkoli si zaželite …
Oglejte si svoje priljubljene risane serije: MIA IN JAZ, 
BIBI BLOCKSBERG, BILLY IN BUDDY, JAGODKA, 
RADOVEDNI GEORGE in številne druge. 

MINIMAX PLUSPLUS
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Vrhunsko,
zmogljivo,
zanesljivo.

Vas skrbi nakup opreme?
Vse skrbi so odveč. Pri Si.mobilu vam osnovne 
opreme ni potrebno dokupiti, saj jo pri naročilu 
na storitev AmisTV prejmete popolnoma brez-
plačno in brez časovne vezave!

Vsak naročnik ob naročilu storitve AmisTV za 
obdobje trajanje pogodbenega razmerja brez-
plačno prejme:
• digitalni sprejemnik s podporo 3 dopolnilnim 

TV storitvam; 

• daljinec;

• navodila za upravljanje in uporabo časovnih 
TV-funkcij ter interaktivnega TV-sporeda.

Ali imate v vašem domu več TV-jev?
Vsak naročnik lahko glede na tehnične zmo-
gljivosti poleg osnovnega prejme tudi več di-
gitalnih sprejemnikov v najem, pri čemer lahko 
izbirate med:

• digitalnim sprejemnikom s podporo 3 dopol-
nilnim TV storitvam

• digitalnim sprejemnikom brez podpore 3 
dopolnilnim TV storitvam.

 Ali imate v vašem domu več TV-jev in 
nimate urejene hišne instalacije ter se 
želite izogniti posegom v stanovanju?
Ponujamo vam možnost, da izkoristite vašo 
električno napeljavo in brez kakršnihkoli pose-
gov v stanovanje vzpostavite svoje domače TV-
omrežje za priklop več televizorjev. 

Rešitev je Elektro TV set.

TV-oprema

Več o opremi preberite v 

poglavju “OPREMA”

 - Izjemno zmogljiv in sodo-
ben digitalni sprejemnik 
majhnih dimenzij

 - HDMI-priklop serijsko
 - Možnost priklopa optične-
ga kabla

 - Možnost priklopa IR-
-sprejemnika, ki vam 
omogoča postavitev TV-ja 
in digitalnega sprejemnika 
v večji oddaljenosti
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Naročniki Amis Televizije imate priložnost preizkusiti 
Amis MobiaTV in doživeti nove možnosti gledanja 
televizije. 

Kjerkoli in kadarkoli. 

Kot naročnik Amis Televizije lahko z mobilno 
MobiaTV zlahka nadomestite dodatni  
TV-sprejemnik in si ogledate zamujene oddaje 
s Časovnim preskokom. Vse kar potrebujete je 
brezžični modem in vaše osebno razvedrilo se 
lahko prične. Vsi naročniki storitev AmisMobil 
pa lahko spremljate Amis MobiaTV programe 
tudi preko mobilnega omrežja Si.mobil do 15 
ur povsem brezplačno.

Izvrstna zabava 
– enostavno, 

brezplačno in za 
vse! 

Izvrstna zabava 
- enostavno, 

brezplačno in za vse!

Spoznajte, kaj 
vam prinaša 
Amis MobiaTV.

Amis MobiaTV

22

T
E
L
E
V

IZ
IJ

A

22



Prenesi aplikacijo in uživaj!

Katera naprava bo 
odslej vaša nova TV? 

 
Za iPad in iPhone poiščite aplikacijo MobiaTV 
v spletni trgovini Apple store, za naprave z 
operacijskim sistemom Android pa obišči-
te spletno trgovino Google Play. Aplikacijo 
MobiaTV nato prenesite in namestite na svojo 
želeno napravo. Za ogled TV-programov s 
pomočjo spletnega brskalnika na vašem  
računalniku obiščite www.tv.si in odprite 
mrežni spored.

Kako aktiviram 
Amis MobiaTV? 

Za popolno delovanje in neomejen dostop 
aktivirajte napravo znotraj Mojega računa na 
povezavi: https://moj.amis.net/. S tem prej-
mete registracijsko kodo, ki jo lahko prenesete 
na 5 različnih naprav in privoščite tudi vašim 
najbližjim Amis MobiaTV doživetje. 

Odkrijte nove možnosti gledanja televizije 
skupaj z nami!

Preprosto. 

Preverite aktualno promocijsko ponudbo na strani www.tv.si.
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Kličite 
brezplačno v 

vsa slovenska 
fiksna 

omrežja!

Z naročniškimi paketi Amis, ki vključujejo  
Slo-brezplačno, lahko sedaj brezplačno 
kličete preko 1,500.000 fiksnih telefonskih 
številk po vsej Sloveniji – 24 ur na dan, 7 dni v 
tednu. Vsak mesec je na voljo 700 brezplačnih 
minut za klice v vsa slovenska fiksna 
omrežja.

Amis Telefonija vam prinaša vrsto 
prednosti:

• SLO-brezplačno, brezplačni klici v vsa Slo-
-fiksna omrežja 700 min/mesec 

• neomejeni klici v lastnem fiksnem omrežju;

• do 75 % cenejše klice v mednarodna 
omrežja;

• sekundni obračunski interval;

• brezplačen prenos in ohranitev obstoječe 
številke; 

• odpoveste lahko priključek dosedanjega 
ponudnika in prihranite;

• ena telefonska številka na telefonski priklju-
ček;

• številne dopolnilne storitve;

• možnost nakupa brezžičnega telefonskega 
aparata.

25
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Prilagodi 
paket svojim 

potrebam

Paketi Flex prinašajo edinstveno 
fleksibilnost:
• En paket za vse potrebe po najnižji ceni

• Paket lahko sproti prilagodite in dopolnite

• Preprosto lahko dodajate ali odjavite do-
datne opcije

• Enostavno aktivirate dodatne opcije preko 
TV daljinca ali 'Mojega računa'

• Ena pogodba, brez dodatnih aneksov in 
dolgočasnih administrativnih postopkov

• Transparenten nadzor nad naročili in me-
sečno porabo

• Brez presenečenj na mesečni položnici

• Hitro naročilo na www.amis.net

Izbirate lahko med različnimi naročniškimi pa-
keti, ki se med seboj razlikujejo glede na stori-
tve in izbrano omrežje:

- Trojka Flex

- Dvojka Flex

- Enka Flex

POPOLNA
FLEKSIBILNOST
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PLAČUJTE LE TO, KAR BOSTE DEJANSKO 
UPORABLJALI!

Izberite svojo Trojko 
(glede na razpoložljivo omrežje)1

Trojka Optika Flex

35.90€
/mesec

Trojka Flex

30.90€
/mesec

(85+ prog.) (85+ prog.)
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• Hiter prenos podatkov
• Brezplačen brezžični (Wi-Fi) modem za vse nove naročnike
• Podpora uporabnikom 24 ur na dan – 7 dni v tednu
• 6 e-naslovov velikosti 1 GB
• Spletni dostop do e-pošte

• Najboljša TV izkušnja na trgu
• Vrhunski digitalni sprejemnik, uporaba brezplačno
• Časovni preskok (Zamujeno, Pavza, Na začetek)
• Ogled oddaj 3 dni (72h) za nazaj na več kot 100 TV programih
• Snemalnik
• HD programi
• Mobilna televizija Amis MobiaTV

• Sekundni obračunski interval
• SLO-brezplačno - brezplačni klici v vsa Slo-fiksna omrežja 700 min/mesec
• Neomejeni klici v lastnem fiksnem omrežju
• Prenos in ohranitev obstoječe številke brezplačno
• Cenejši klici v mednarodna omrežja (do 75%)

Preverite trenutno akcijo na Amisovi spletni strani www.amis.net ali na ceniku.

PLAČUJTE LE TO, KAR BOSTE DEJANSKO 
UPORABLJALI!

Enostavno in kadarkoli 
naročite še dodatne opcije 
(za 1 mesec ali dlje)

2

PROGRAMSKE 
SHEME

INTERNETNE
HITROSTI

TEMATSKE 
PROGRAMSKE

PAKETE

EKSKLUZIVNE 
PROGRAMSKE

PAKETE
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1,90 €
Mesečna naročnina

Amis SAFE - 3 naprave

AMIS SAFE

SPLETNI DODATKI

Ena zaščita za vas in vse vaše naprave

• Zaščitite vse vaše naprave – osebni računalnik, tablico in mobil-
ni telefon – z eno rešitvijo.

• Nadzorujte vaše naprave preko enostavnega vmesnika na 
spletu.

• Preprečite zlorabo v primeru kraje naprave ali izbrišite oz. 
zaščitite vaše osebne podatke. 

Zaščitite vašo zasebnost

• Vaši podatki bodo z Amis Safe vedno varni.
• Locirajte in zaklenite izgubljen ali ukraden telefon oz. tablic.
• V primeru kraje mobilne naprave, enostavno zbrišite po-

membne podatke na daljavo. 

Brezskrbno spletno nakupovanje in varno spletno ban-
čništvo

Nagrajena tehnologija, na katero se lahko zanesete 

Popolni varovalni sistem za vse naprave 
Zaščitite svojo družino! In vse naprave, tudi mobilne telefone in tablice.

2,50 €
Mesečna naročnina

Amis SAFE - 5 naprav

Ponuja spletno zaščito za vse naprave v družini, zaščito spletnega 
bančništva, zaščito pred krajo mobilnih naprav ter še veliko več.

PRVA 2 meseca 

BREZPLAČNO!
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Bodite prepoznavni in izkoristite priložnosti, ki jih po-
nuja svetovni splet.

Storitev “Elektronski poštni predal” je namenjena 
vsem tistim, ki do elektronske pošte dostopate s tujih 
računalnikov, povsod po svetu, kjer imate na voljo 
dostop do interneta. 
V vseh naročniških paketih vključenih do 6 elektron-
skih naslovov do velikosti 1 GB. 

Na spletnem strežniku nudimo prostor vsem, ki želite 
predstaviti lastne vsebine na spletu.

REGISTRIRAJTE 
DOMENO

ELEKTRONSKI 
POŠTNI PREDAL

ZAKUP 
PROSTORA
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Opremite vaše 
domače TV-omrežje 

in Telefonijo.

• Telefonski aparat za 33,35 €  
(enkratno plačilo) 
Pridobi ga lahko naročnik, ki ima 
sklenjeno naročniško razmerje za 
širokopasovni dostop (največ 5 
telefonskih aparatov/naročnika).

Slika je simbolična.

Najsodobnejši digitalni sprejemnik izjemno majhne velikosti.

• Prvi brezplačno,

• dodatni 3,00 € na mesec.

AMIS TELEFONIJA 
OPREMA

AMIS TELEVIZIJA 
OPREMA

Slika je simbolična.
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ELEKTRO TV SET

• TV-omrežje dostopno v vseh prostorih stanovanja

• Kakovosten prenos TV-signala

• Spremljajte TV v več prostorih hkrati

• Prenos signala visoke HD-ločljivosti 

• Enostavna in varovana povezava

• Brez posegov v stanovanje, brez vrtanja in montaže, brez dodatnih 
kablov

Vzpostavite svoje domače TV omrežje 
in glejte televizijo v več sobah hkrati! 
Za omrežje lahko koristite obstoječo 
električno napeljavo ali pa se odločite 
za brezžično povezavo – izbira je vaša!
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ModemModem

Digitalni TV
sprejemnik

Televizor

Digitalni TV
sprejemnik

Televizor

Elektro
TV set

WAP 5830
brezžični AmisTV oddajnik

WAP 5830
brezžični AmisTV oddajnik

Digitalni TV
sprejemnik

Televizor

Digitalni TV
sprejemnik

Digitalni TV
sprejemnik

Televizor

Televizor

WAP 5831
brezžični AmisTV sprejemnik

WAP 5831
brezžični AmisTV sprejemnik

ModemModem

ELEKTRO TV SET

Slika je simbolična.
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36

Ponudba v katalogu velja za zasebne uporabnike od 1. 8. 2015 do spremembe. Amis storitve so na voljo v skladu s tehničnimi 
zmožnostmi in vrsto izbranega paketa. Vse cene v katalogu vključujejo 22% DDV. Si.mobil ne odgovarja za morebitne napake 
v tisku.
Izdajatelj: Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d, Šmartinska c. 134b, 1000 Ljubljana
Datum izdaje: 1. 4. 2016

ZAKAJ NAJVEČ LJUDI  
ZBERE AMIS?

Super hitrost

Povsod po državi, zdaj še hitrejša. Tudi ce-
novno nikoli bolj dostopna kot sedaj.

Zmogljiva povezava

Imejte istočasno proklopljeno tablico, preno-
snik in druge naprave. Vi in vaši nabližji.

Domača Wi-Fi točka

Brezskrbno. Brezžično. Brezplačno. Vso 
osnovno opremo prejmete zastonj. Vzpostavite 
jo hipoma.

Več svobode

Optimizirajte in nadgrajujte. Na voljo imate 
vedno bogat nabor preizkušenih dodatkov in 

storitev.

Odzivnost in podpora

Potrebujete uporabniški nasvet? Se je 
pojavila težava? Ne skrbite. Veliko nas je, ki 
vam bomo priskočili na pomoč, hitro, vsak dan, 
vsako uro v letu.
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OBIŠČITE NAS
v prvem nadstropju Europarka v Mariboru.

KAKO NAROČITI SVOJ AMIS PAKET?

Naroči
preko spleta 
www.amis.net

Obišči
najbližje 

prodajno mesto Si.mobil

Pokliči
brezplačno številko

080 20 10

www.facebook.com/simobil

www.amis.net/YouTube

SPREMLJAJ
NAS

Seznam prodajnih mest najdete na www.amis.net/prodajnamesta




