Cenik storitev Amis
Kabelski dostop

dvojka Tel

dvojka Tel

internet
telefonija Amis-brezplačno

internet
telefonija Slo-brezplačno

Paketi dvojka TEL

KT1 do 1024/256 Kbps
KT2 do 1536/256 Kbps
KT3 do 2048/384 Kbps
KT4 do 4096/512 Kbps
KT5 odprta hitrost
do 4096/768 Kbps

samo 24,90 €
samo 27,00 €
samo 27,90 €
samo 30,90 €
samo 27,63 €

Happy Hours - brezplačni klici v vsa ostala slovenska
ﬁksna omrežja vsak dan od 20.00 do 7.00
brezplačni klici v lastnem ﬁksnem omrežju, 24ur/dan
modem brezplačno
brez priključnine
6 e-poštnih predalov velikosti 1GB
6 psevdonimov
50 MB prostora na spletnem strežniku
varna pošta, spam ﬁlter in e-tajnica
brezplačen prenos obstoječe telefonske številke

KT6 do 6144/768 Kbps

VELIKA AKCIJSKA PONUDBA
samo 29,90 €

brezplačni klici v ostala Slo ﬁksna omrežja, 24 ur/dan
brezplačni klici v lastnem ﬁksnem omrežju, 24ur/dan
modem brezplačno
brez priključnine
6 e-poštnih predalov velikosti 1GB
6 psevdonimov
50 MB prostora na spletnem strežniku
varna pošta, spam ﬁlter in e-tajnica
brezplačen prenos obstoječe telefonske številke

enka
internet
K1 do 1024/256 Kbps

Paketi enka

K2 do 1536/256 Kbps
K3 do 2048/384 Kbps
K4 do 4096/512 Kbps
K5 Odprta hitrost
do 4096/768 Kbps

samo 18,26 €
samo 20,78 €
samo 21,26 €
samo 24,27 €
samo 20,00
21,00 €
€
samo

modem brezplačno
brez priključnine
6 e-poštnih predalov velikosti 1GB
6 psevdonimov
50 MB prostora na spletnem strežniku
varna pošta, spam ﬁlter in e-tajnica

Deﬁnicija pojmov:
Telefonija Slo-brezplačno
Brezplačni telefonski pogovori 24 ur na dan v vsa druga slovenska ﬁksna omrežja (Telekom
Slovenije, T-2, In.Life, Telemach). Vsak mesec 700 brezplačnih minut, neporabljene minute se
ne prenašajo v naslednji mesec.
Telefonija Amis-brezplačno
Brezplačni telefonski pogovori 24 ur na dan v lastnem ﬁksnem omrežju. Klici v ostala omrežja
se obračunajo v skladu z veljavnim Cenikom storitev Amis.

Spomladanska
ponudba
Izberi svojj Amis paket
p
in 244
Izberi svoj Amis paket in 12
mesecev
kar
25%
mesecev plačuj
plačuj kar
25%
manj
mesečne
naročnine,
če pa si
manj
mesečne
naročnine!
obenem še naročnik
Si.mobilovih mobilnih storitev
pa boš za izbrani paket Amis
plačeval 25% manj mesečne
naročnine kar 24 mesecev!

Akcijska ponudba »Amis Spomladanska
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.

Happy Hours
Brezplačni klici v vsa slovenska ﬁksna omrežja vsak dan od 20.00 do 7.00. (Vsak mesec 200
brezplačnih minut za klice v vsa slovenska ﬁksna omrežja). Neporabljene minute se ne
prenašajo v naslednji mesec.
Odprta hitrost do 4MB
Zagotavljanje pasovne širine storitve internet.

Akcijska ponudba »Amis Spomladanska 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 Spomladanska 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 Spomladanska 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 15.10.2016.
Amis storitve so na voljo v skladu s tehničnimi zmožnostmi in vrsto izbranega paketa. Minimalno obdobje naročila dodatne opcije je 30 dni.
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

