
Cenik Amis Optika

 Hiter prenos podatkov
 Podpora uporabnikom 24 ur na dan –
 7 dni v tednu
 6 e-naslovov velikosti 1 GB
 Spletni dostop do e-pošte

INTERNET

 Najboljša TV izkušnja na trgu
 Vrhunski digitalni sprejemnik v brezplačno uporabo
 Časovni preskok (Zamujeno, Pavza, Na začetek) 
 Ogled oddaj 7 dni za nazaj na več kot 100   
 TV programih
 Snemalnik
 HD programi
 Promocijska ponudba mobilne televizije Amis   
 MobiaTV

AMIS TELEVIZIJA

 Sekundni obračunski interval 
 SLO-brezplačno - brezplačni klici v vsa   
 Slo-fiksna omrežja 700 min/mesec (neporab- 
 ljene minute se ne prenašajo v naslednji mesec)
 Neomejeni klici v lastnem fiksnem omrežju
 Prenos in ohranitev obstoječe telefonske
 številke brezplačno
 Cenejši klici v mednarodna omrežja do 75%

TELEFONIJA

Trojka AmisTV
internet
televizija 100 SD, 3 HD, 15 RA
telefonija Slo-brezplačno

Brez priključnine

+ Posebna ponudba za nove   
 naročnike AmisTV

15/15 Mb  samo 39,90 €

20/20 Mb  samo 42,90 €

25/25 Mb  samo 45,90 €

50/20 Mb  samo 45,90 €

50/50 Mb  samo 69,90 €

Televizijo zagotavlja Si.mobil.

Trojka AmisTV 130
internet
televizija 140 SD, 8 HD, 15 RA
telefonija Slo-brezplačno

Brez priključnine

+ Posebna ponudba za nove   
 naročnike AmisTV

15/15 Mb  samo 47,00 €

50/20 Mb  samo 53,00 €

20/20 Mb  samo 50,00 €

Televizijo zagotavlja Si.mobil.

Trojka BS3 TV
internet
televizija - kabelska
telefonija Slo-brezplačno

Brez priključnine

15/15 Mb  samo 41,98 €

20/20 Mb  samo 44,98 €

25/25 Mb  samo 47,98 €

50/20 Mb  samo 47,98 €

50/50 Mb  samo 71,98 €

Televizijo zagotavlja
kabelski ponudnik BS3.
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Dvojka TEL
internet
telefonija Slo-brezplačno

Brez priključnine

15/15 Mb  samo 24,90 €

20/20 Mb  samo 27,90 €

25/25 Mb  samo 30,90 €

50/20 Mb  samo 30,90 €

50/50 Mb  samo 54,90 €
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Enka
internet

Brez priključnine

15/15 Mb  samo 18,26 €

20/20 Mb  samo 22,00 €

25/25 Mb  samo 27,00 €

50/20 Mb  samo 27,00 €

50/50 Mb  samo 50,00 €

BS3



Akcijska ponudba »Amis - Jesenska ponudba« velja za nove in obstoječe nevezane zasebne naročnike ob vezavi naročniškega razmerja za obdobje 24 mesecev.  Ponudba 
velja v lastnem fiksnem omrežju in ne velja za storitve iz mobilne in dodatne ponudbe operaterja ter za govorni promet na telefoniji. Akcijske cene paketov veljajo za obdobje 
24 polnih mesecev.

VELIKA AKCIJSKA PONUDBA

Jesenska ponudbaJesenska ponudba

Akcijska ponudba »Amis - Jesenska ponudba!« velja za nove in obstoječe nevezane zasebne naročnike ob vezavi naročniškega razmerja za obdobje 24 mesecev. 

Novi ter nevezani naročniki storitev Amis ki izberejo akcijsko ponudbo »Amis - Jesenska ponudba!« bodo za izbrani paket plačevali mesečno naročnino z vključenim ekskluzivnim popustom v višini 25% za obdobje 
prvih 12 mesecev.  Novi ter nevezani naročniki storitev Amis, ki so že obstoječi aktivni naročniki Simobilovih mobilnih storitev (ne velja za predplačniške pakete, Simpl na racun, Bob ter AmisMobil) in izberejo akcijsko 
ponudbo »Amis - Jesenska ponudba!« bodo za izbrani paket plačevali mesečno naročnino z vključenim ekskluzivnim popustom v višini 25% za obdobje prvih 24 mesecev oz. dokler ostajajo obenem naročniki 
Simobilovih mobilnih storitev in storitev Amis (kar nastopi prej).

Akcijska ponudba ne velja za storitve iz dodatne ponudbe operaterja ter za govorni promet na telefoniji. Akcijska ponudba traja od 1.4.2016 do 30.11.2016.

Minimalno obdobje naročila dodatne opcije je 30 dni. Operater si pridržuje pravico do spreminjanja programske sheme storitve Amis Televizija v skladu s Splošnimi pogoji za uporabo telekomunikacijskih storitev Amis.
Za dodatno naročilo brezžičnega priklopa AmisTV, dodatnega vmesnika za televizijo ali dodatnega brezžičnega telefonskega aparata, pokličite brezplačno 080 20 10.
Več o AmisTV na www.amis.net/televizija ali obiščite najbližje Si.mobil prodajno mesto.
Ceniki in ostali pogoji ponudbe so dostopni na www.amis.net.
Svetovanje in tehnična pomoč je na voljo na brezplačni telefonski številki 080 20 10.
Cene vključujejo 22% DDV. Cenik velja od 1.4.2016 do spremembe. Si.mobil ne odgovarja za morebitne napake v tisku.

Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.
ID za DDV: SI60595256

Šmartinska c. 134b, 1000 Ljubljana
Brezplačna telefonska številka: 080 20 10

E-pošta: info@amis.net, Splet: www.amis.net

DODATNE AKCIJSKE UGODNOSTI

ČASOVNI
PRESKOK

+

GRATIS

ČASOVNI PRESKOK 3 MESECE GRATIS!

Akcijska ugodnost »ČASOVNI PRESKOK« gratis - Brezplačna uporaba celotnega sklopa »3 dopolnilne TV storitve« Vsakemu naročniku AmisTV z 
digitalnim sprejemnikom s podporo dopolnilnim TV storitvam nudimo brezplačno uporabo funkcij sklopa »3 dopolnilne TV storitve« (Časovni 
preskok, Snemalnik in mediaCenter) za obdobje prvih 3 mesecev ter posebno ugodno naročnino po preteku treh mesecev. Naročnik ima 
možnost, da na podlagi »garancije na zadovoljstvo« kadarkoli odjavi ta sklop storitev. V nasprotnem primeru se po preteku treh mesecev prične 
sklop »3 dopolnilne TV storitve« obračunavati po posebni nižji ceni - 4 €/mesec (3 € + 2 € +1 € = 4 €/mesec). Ponudba velja za vse nove 
naročnike AmisTV ter za vse obstoječe naročnike ob prvem naročilu AmisTV.

Izberi svoj Amis paket in 12 mesecev plačuj kar 25% manj 
mesečne naročnine, če pa si obenem še naročnik 
Si.mobilovih mobilnih storitev pa boš za izbrani paket Amis 
plačeval 25% manj mesečne naročnine kar 24 mesecev!


