
Zakaj AmisMobil?
AmisMobil je ekskluzivna ponudba mobilne telefonije, namenjena samo naročnikom 
telekomunikacijskih storitev Amis. Združuje najboljše, kar vam ponuja najprijaznejši mobilni 
operater v Sloveniji, Si.mobil — najboljše pakete, dodatne opcije in storitve ter seveda vrhunske 
telefonske aparate in druge ugodnosti — pri Amisu pa smo to ponudbo še dodatno obogatili s 
tremi bonusi, namenjenimi samo vam.

Paketi AmisMobil, ki jih boste spoznali po črki  pred imenom, so tako dodatno začinjena 
izjemna ponudba, v kateri lahko vsak najde najboljšo kombinacijo za svoje komunikacijske 
potrebe. 

Brezplačni klici med omrežjema Amis in Si.mobil
Ko postanete naročnik AmisMobila, so naenkrat vsi vaši klici iz omrežja Amis na katerokoli 
mobilno številko v Si.mobilovem omrežju, ali iz vašega mobilnega telefona na katerokoli številko v 
stacionarnem omrežju Amis, brezplačni. In to velja za neomejeno število minut po vsej Sloveniji. 
Hkrati lahko ugodnost širite tudi med prijatelje, znance in sorodnike in se z njimi pogovarjate 
brezplačno.

101 MB dodatnega prenosa podatkov
Ne glede na to, kateri naročniški paket izberete, vam dodamo še 101 MB brezplačnega prenosa 
podatkov v omrežju Si.mobil — vsak mesec. Dodaten prenos podatkov prejmete tudi, če svoj paket 
nadgradite s katero izmed opcij za prenos podatkov iz redne ponudbe.

Brezplačen prenos Amis vsebin in podatkov
Amis ponuja še več zabave in vsebin na vašem prenosnem aparatu. S svojim mobilnim telefonom 
ali tablico dostopate brezplačno do vseh spletnih mest Amisa, vključno s pregledovanjem e-pošte, 
možnostjo nalaganja protivirusnih aplikacij, dostopom do Mojega računa, kjer si želene vsebine 
lahko ogledate ali prenesete na svojo mobilno napravo.
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Bonusa AmisMobil

Zakaj AmisMobil?
AmisMobil je ekskluzivna ponudba mobilne telefonije, namenjena samo naročnikom 
telekomunikacijskih storitev Amis. Združuje najboljše, kar vam ponuja najprijaznejši mobilni 
operater v Sloveniji, Si.mobil — najboljše pakete, dodatne opcije in storitve ter seveda vrhunske 
telefonske aparate in druge ugodnosti — pri Amisu pa smo to ponudbo še dodatno obogatili z 
dvema bonusoma, namenjenima samo vam.

Paketi AmisMobil, ki jih boste spoznali po črki  pred imenom, so tako dodatno začinjena 
izjemna ponudba, v kateri lahko vsak najde najboljšo kombinacijo za svoje komunikacijske 
potrebe. 

Brezplačni klici med omrežjema Amis in Si.mobil
Ko postanete naročnik AmisMobila, so naenkrat vsi vaši klici 
iz omrežja Amis na katerokoli mobilno številko v Si.mobilovem 
omrežju, ali iz vašega mobilnega telefona na katerokoli številko 
v stacionarnem omrežju Amis, brezplačni. In to velja za 
neomejeno število minut po vsej Sloveniji. Hkrati lahko ugodnost 
širite tudi med prijatelje, znance in sorodnike in se z njimi 
pogovarjate brezplačno.

101 MB dodatnega prenosa podatkov
Ne glede na to, kateri naročniški paket izberete, vam dodamo 
še 101 MB brezplačnega prenosa podatkov v omrežju Si.mobil 
— vsak mesec. Dodaten prenos podatkov prejmete tudi, če svoj 
paket nadgradite s katero izmed opcij za prenos podatkov iz 
redne ponudbe.



Storitve mobilne telefonije pri Amisu izvajamo v sodelovanju s 
podjetjem Si.mobil. Našim naročnikom so tako vselej na voljo 
najboljši paketi, najnovejši mobilni aparati in druga oprema, 
pa tudi vse druge storitve in posebne ugodnosti, ki jih svojim 
strankam ponuja Si.mobil. Seveda pa so tudi naši naročniški 
paketi, prepoznavni po črki , pravzaprav enaki kot so paketi v 
ponudbi Si.mobila, le da jim pri AmisMobilu dodamo še dve  
ugodnosti, bonusa, predstavljena na prejšnji strani. 

Paketi z naročnino AmisMobila se tako delijo na: 
—  pakete OPTIMALNI za nezahtevne uporabnike in pakete ULTIMATIVNI za napredne 

uporabnike — tako fizične osebe kot poslovne uporabnike
— paket SENIOR za upokojence
— pakete za mlade ORTO.

Paketa OPTIMALNI sta namenjena uporabnikom, ki v manjši meri uporabljajo storitve mobilne 
telefonije in želijo ugodno mesečno naročnino paketa. Z naprednimi paketi ULTIMATIVNI 
pa ste lahko vsi uporabniki popolnoma brez skrbi tako doma kot tudi v tujini, paketi namreč 
omogočajo brezkrbno uporabo tudi v državah EU s plačilom po porabi do 10 EUR. 

Paketi ORTO zadovoljujejo potrebe mladih po komuniciranju, so prilagojeni njihovemu 
življenjskemu slogu in upoštevajo stroškovno učinkovitost. Vsi paketi ORTO vsebujejo 
neomejene količine klicev v omrežju Si.mobil in neomejene količine sporočil SMS/MMS v 
slovenska omrežja. Med seboj se razlikujejo po obsegu zakupa količin klicev v druga slovenska 
omrežja in podatkovnega prenosa. Paket ORTO STARTASTIK je najugodnejši paket 
za mlade, paket ORTO FANTASTIK zadostuje za običajno uporabo, paket ORTO 
BOMBASTIK pa omogoča brezskrbno in celovito uporabo pametnih telefonov. Za še več 
prenosa podatkov pa vam je na voljo tudi dodatna ORTO opcija 2GIGA. S paketi ORTO 
vaš denar zdrži dlje!

Tudi na upokojence in vaše navade smo pomislili — najugodnejši paket za vaše potrebe bo 
verjetno paket SENIOR, ki za nizko ceno prinaša dovolj možnosti za komunikacijo.  

Predstavljamo vam tudi nekaj opcij in paketov za mobilni internet, ki vam omogočajo cenejši 
in bolj neomejen prenos podatkov, tako v Sloveniji kot v tujini. Prepričani smo, da boste našli 
najboljšo kombinacijo zase. Še več o številnih drugih storitvah, ki vam jih nudimo v sodelovanju 
s Si.mobilom, pa lahko izveste na internetni strani www.simobil.si, na Si.mobilovi brezplačni 
telefonski številki 040 40 40 40 ali Amisovi brezplačni številki 080 20 10. Na vseh paketih se 
mesečna naročnina obračunava za nazaj. Vsi paketi so podrobneje opisani na naslednjih straneh.

Seveda pa vsem paketom pri AmisMobilu dodatno vključimo še  
neomejene klice v omrežju AmisMobil in dodatnih 101 MB prenosa podatkov!

Naročniški paketi AmisMobil —  



Zasebni uporabniki



Paketa OPTIMALNI sta 
namenjena uporabnikom, ki 
želijo v manjši meri, vendar še 
vedno brezskrbno uporabljati 
storitve mobilne telefonije. 

V tabeli na desni preverite, 
kateri paket najbolj ustreza 
vašim komunikacijskim 
navadam. Izberite svojega,  
mi zraven dodamo še  
2 bonusa AmisMobila.

Paket  OPTIMALNI S OPTIMALNI M

Klici v vsa omrežja 100 min 400 min

SMS/MMS 100 400

Prenos podatkov — 400 MB

Hitrost prenosa podatkov 4/2 Mbit/s 4/2 Mbit/s

Mesečna naročnina 9,99 € 14,99 €

Dodatni ugodnosti v paketih AmisMobil

Klici v omrežje Amis brezplačno

Vključena dodatna količina podatkov 101 MB

Paketa OPTIMALNI

Paketi ULTIMATIVNI

Prenos podatkov v Si.mobilovem omrežju izven zakupljenih količin se obračuna po enoti 250 MB za 1,99 EUR z vključenim DDV. Enota se vključi 
največ 5-krat v obračunskem obdobju, po preseganju petega vklopa se hitrost prenosa podatkov upočasni na 64 kbit/s. Plačilo po porabi v državah 
EUR pomeni, da se obračuna dejanska uporaba storitev v državah EU glede na privzeto tarifo Tarifa Tujina, vendar ne več kot 10 EUR z vključenim 
DDV na mesec. Po dosegu omenjenega zneska je nadaljnja uporaba storitev brezplačna do konca naročnikovega obračunskega obdobja in 
namenjena običajni rabi storitev. Uporaba prenosa podatkov v EU vsebuje omejitev uporabe v višini 1 GB v obračunskem obdobju. Ostale storitve v 
tujini, opravljene izven držav EU, se obračunavajo posebej po porabi glede na privzeto tarifo.

Prenos podatkov v Si.mobilovem omrežju izven zakupljenih količin se obračuna po enoti 250 MB za 1,99 EUR z vključenim DDV. Enota se vključi 
največ 5-krat v obračunskem obdobju, po preseganju petega vklopa se hitrost prenosa podatkov upočasni na 64 kbit/s.

S paketi ULTIMATIVNI ste lahko brez skrbi tako doma kot v tujini, saj paketi nudijo 
neskončne pogovore v vsa slovenska omrežja, neskončna sporočila, veliko mobilnega interneta, 
ob tem pa še brezskrbno uporabo mobilnih storitev v državah EU, kjer uporabnik plačuje po 
porabi glede na privzeto tarifo do skupnega zneska 10 EUR na mesec. 

Paket  UTLIMATIVNI S  UTLIMATIVNI M  UTLIMATIVNI L  UTLIMATIVNI XL

Klici v vsa omrežja neskončno neskončno neskončno neskončno

SMS/MMS neskončno neskončno neskončno neskončno

Prenos podatkov 1 GB 3 GB 6 GB 15 GB

Hitrost prenosa podatkov 20/3 Mbit/s 40/5 Mbit/s 150/5 Mbit/s 150/5 Mbit/s

Uporaba v tujini
po porabi, ne več kot 

10 € v EU
ostalo po ceniku

po porabi, ne več kot 
10 € v EU

ostalo po ceniku

po porabi, ne več kot  
10 € v EU

ostalo po ceniku

po porabi, ne več kot  
10 € v EU

ostalo po ceniku

Mesečna naročnina 19,99 € 22,99 € 26,99 € 34,99 €

Dodatni ugodnosti v paketih AmisMobil

Klici v omrežje Amis brezplačno

Vključena dodatna količina podatkov 101 MB



Paket SENIOR vsebujeta 
enake količine kot paketa 

OPTIMALNI, vendar za 
nižjo mesečno naročnino. 
Namenjena sta manj 
zahtevnim ( SENIOR S) 
in nekoliko zahtevnejšim 
uporabnikom, ki že 
uporabljajo prenos podatkov  
( SENIOR M), vendar želijo 
storitve mobilne telefonije 
uporabljati glede na svoje 
potrebe z nizkimi mesečnimi 
stroški.

Paket SENIOR

Če naročnik v paketu nima vključenega prenosa podatkov (SENIOR S) ali preseže vključene količine prenosa podatkov v Sloveniji (SENIOR M), 
se mu dodaten prenos podatkov zaračuna po tarifi, ki vključuje 250 MB za ceno 1,99 EUR. Vklop tarife 250 MB je samodejen. Stranka je o porabi 
prenosa podatkov obveščena enako kot pri Internetu brez skrbi (pri 80% in pri 100% porabe vključenih količin, ter ob vsakem vklopu enote 250 
MB). Enota 250 MB se vklopi največ 5 x na obračunsko obdobje (1 mesec), potem pa se hitrost prenosa upočasni na 64 kbit/s in je od takrat 
naprej prenos brezplačen. Hitrost enote 250 MB je enaka, kot je opredeljena na paketu. Naročnik si lahko po upočasnitvi prenosa podatkov vklopi 
katerokoli opcijo Mobilni internet in s tem ponovno pridobi normalno hitrost paketa.

Za brezplačne klice med omrežjema Amis in Si.mobil velja načelo običajne uporabe storitev. Če naročnik za klice med omrežjema Amis in Si.mobil 
v obračunskem obdobju prekorači 10.000 minut, se mu vse nadaljnje minute obračunajo v skladu z veljavnim cenikom Amisa. Neporabljene 
minute niso prenosljive v naslednje obračunsko obdobje. 101 MB dodatnega prenosa podatkov velja za prenos podatkov v omrežju Si.mobil. Cena 
prenosa podatkov nad vključeno količino znaša 0,0005 EUR/kB za prenos podatkov v omrežju Si.mobil, pri čemer je obračunski interval 10 kB. 

OPCIJE — ZA ŠE VEČ MOBILNOSTI

Opcija KLICI 101 — če 
potrebujete več zakupljenih 
minut, si nadgradite paket z 
opcijo Klici 101 za brezskrbno 
komunikacijo.

Opciji SPOROČILA —  če 
vam količina sporočil v paketih 
ne zadošča, si nadgradite 
paket z opcijo Sporočila in 
brezskrbno pošiljajte sporočila 
SMS in MMS.

Opcija Klici 101

Klici v vsa slovenska omrežja 101 min

Ključna beseda za vklop opcije preko sporočila SMS na številko 4040 KLICI101

Mesečna naročnina 4,06 €

Opciji Sporočila Sporočila 101 Sporočila 1001

Število SMS in MMS 101 1001

Mesečna naročnina 6,10 € 11,19 €

Sprememba oziroma izklop opcije je možen v enem mesecu po vklopu opcije. Neporabljene količina minut iz opcije Klici 101 se ne prenaša v 
naslednji mesec.

Paket  SENIOR S SENIOR M

Klici v vsa omrežja 100 min 400 min

SMS/MMS 100 400

Prenos podatkov — 400 MB

Hitrost prenosa podatkov 4/2 Mbit/s 4/2 Mbit/s

Prenos podatkov izven  
zakupljenih količin

plačilo po tarifi 250 MB za 1,99 €,  
vklop največ 5x

Mesečna naročnina 7,99 € 11,99 €

Dodatni ugodnosti v paketih AmisMobil

Klici v omrežje Amis brezplačno

Vključena dodatna količina podatkov 101 MB



Paketi ORTO

Paketi ORTO predstavljajo celovito ponudbo za mlade, ki je še posebej prilagojena 
mladostniškim željam po komunikaciji. Paket ORTO STARTASTIK je namenjen začetnikom v 
svetu mobilne telefonije in tistim, ki najraje komunicirajo v zaprtem krogu sogovornikov. Idealen je 
ob prehodu s predplačniškega na naročniški sistem. Paket ORTO FANTASTIK je ustvarjen za 
klasične uporabnike mobilne telefonije, paket ORTO BOMBASTIK je namenjen uporabnikom 
pametnih telefonov, ki občasno potrebujejo dostop do interneta. Samo do 30. junija 2015 lahko 
izberete promocijski paket ORTO TRIPSTER ali ORTO TRIPSTER PLUS! Namenjena sta 
vsem, ki radi potujete ali nameravate v tujino na izmenjavo, delo ali na prostovoljsko misijo. Od 
ostalih paketov se ločita po tem, da vsebujeta kar 1 GB prenosa podatkov, ki ga lahko uporabite v 
kar 65 državah po vsem svetu! Če ne potujete, pa ga lahko uporabite kar doma. Pakete ORTO 
odlikuje odlična tarifa, ki mladim zagotavlja veliko komunikacije po izjemnih cenah. Zraven pa 
dodamo še 2 bonusa AmisMobila:

Paketi ORTO
STARTASTIK

ORTO
FANTASTIK

ORTO
BOMBASTIK

ORTO
TRIPSTER

ORTO
TRIPSTER PLUS

Klici v omrežje Si.mobil neskončno neskončno neskončno neskončno neskončno

Sporočila SMS/MMS neskončno neskončno neskončno neskončno neskončno

Klici v druga slovenska omrežja — 200 min neskončno neskončno neskončno

Prenos podatkov v Sloveniji — 200 MB 1 GB 3 GB 5GB

Prenos podatkov v Sloveniji  
ali 65 državah sveta — — — 1 GB 1GB

Storitev BlackBerry® BIS — — 4,07 € — —

Mesečna naročnina 9,99 € 14,99 € 19,99 € 19,99 € 23,99 €

Dodatni ugodnosti v paketih AmisMobil

Klici v omrežje Amis brezplačno

Vključena dodatna količina podatkov 101 MB

Paketi ORTO so namenjeni mladim od dopolnjenega 11. do dopolnjenega 31. leta starosti. Za mladoletne uporabnike lahko sklenejo razmerje 
starši oziroma zakoniti zastopniki.



Poslovni uporabniki



Prenovljeni paketi za podjetnike nudijo še več in še bolj brezskrbno komunikacijo. Hkrati pa nudijo 
popoln nadzor nad stroški in cenejše poslovanje. Za lažje odločanje smo nove pakete po vzoru 
rezidenčnih paketov ločili na OPTIMALNE pakete in ULTIMATIVNE pakete.

Paketi za podjetnike

Paketa OPTIMALNI sta 
namenjena uporabnikom, ki 
želijo v manjši meri, vendar še 
vedno brezskrbno uporabljati 
storitve mobilne telefonije. 

V tabeli na desni preverite, 
kateri paket najbolj ustreza 
vašim komunikacijskim 
navadam. Izberite svojega,  
mi zraven dodamo še  
2 bonusa AmisMobila.

Paket  OPTIMALNI S OPTIMALNI M

Klici v vsa omrežja 100 min 400 min

SMS/MMS 100 400

Prenos podatkov — 400 MB

Hitrost prenosa podatkov 4/2 Mbit/s 4/2 Mbit/s

Mesečna naročnina 9,99 € 14,99 €

Dodatni ugodnosti v paketih AmisMobil

Klici v omrežje Amis brezplačno

Vključena dodatna količina podatkov 101 MB

Paketa OPTIMALNI

Prenos podatkov v Si.mobilovem omrežju izven zakupljenih količin se obračuna po enoti 250 MB za 1,99 EUR z vključenim DDV. Enota se vključi 
največ 5-krat v obračunskem obdobju, po preseganju petega vklopa se hitrost prenosa podatkov upočasni na 64 kbit/s.



Paketi ULTIMATIVNI

Ugodnost »Office 365 Business Essentials v paketih ULTIMATIVNI« v obliki popusta na mesečno naročnino Office 365 Business Essentials (v 
nadaljevanju: ugodnost) velja za nove in obstoječe poslovne naročnike Amismobila (pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike), ki 
sklenejo naročniško razmerje na enem izmed paketov ULTIMATIVNI. Pogoj za koriščenje ugodnosti je veljavno naročniško razmerje na paketu  

ULTIMATIVNI ves čas koriščenja ugodnosti in sklenitev enega Office 365 Business Essentials paketa v roku šestih (6) mesecev od dneva sklenitve 
naročniške pogodbe za enega izmed paketov ULTIMATIVNI ( ULTIMATIVNI M ali ULTIMATIVNI L ali ULTIMATIVNI XL).
Po preteku navedenega obdobja v razpredelnici se stranki zaračuna naročnina z redno ceno po takrat veljavnem ceniku. Cene ne vključujejo DDV. 
Poslovne rešitve Office 365 so na voljo novim in obstoječim naročnikom AmisMobila, ki so pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki. Za 
uporabo poslovne rešitve Office 365 je treba izpolnjevati določene minimalne tehnične pogoje in nato skleniti pogodbo z družbo Si.mobil, d. d. Za 
uporabo Office 365 veljajo Splošni in Posebni pogoji, ki so dostopni na www.simobil.si.

Za brezplačne klice med omrežjema Amis in Si.mobil velja načelo običajne uporabe storitev. Če naročnik za klice med omrežjema Amis in Si.mobil 
v obračunskem obdobju prekorači 10.000 minut, se mu vse nadaljnje minute obračunajo v skladu z veljavnim cenikom Amisa. Neporabljene 
minute niso prenosljive v naslednje obračunsko obdobje. 101 MB dodatnega prenosa podatkov velja za prenos podatkov v omrežju Si.mobil. 
Cena prenosa podatkov nad vključeno količino znaša 0,0005 EUR/kB za prenos podatkov v omrežju Si.mobil, pri čemer je obračunski interval 10 
kB.

S paketi ULTIMATIVNI ste lahko brez skrbi tako doma kot v tujini, saj paketi nudijo 
neskončne pogovore v vsa slovenska omrežja, neskončna sporočila, veliko mobilnega interneta, 
ob tem pa še brezskrbno uporabo mobilnih storitev v državah EU, kjer uporabnik plačuje po 
porabi glede na privzeto tarifo do skupnega zneska 10 EUR na mesec. 

Paket  UTLIMATIVNI S  UTLIMATIVNI M  UTLIMATIVNI L  UTLIMATIVNI XL

Klici v vsa omrežja neskončno neskončno neskončno neskončno

SMS/MMS neskončno neskončno neskončno neskončno

Prenos podatkov 1 GB 3 GB 6 GB 15 GB

Hitrost prenosa podatkov 20/3 Mbit/s 40/5 Mbit/s 150/5 Mbit/s 150/5 Mbit/s

Uporaba v tujini
po porabi, ne več kot 

10 EUR v EU
ostalo po ceniku

po porabi, ne več kot 
10 EUR v EU

ostalo po ceniku

po porabi, ne več kot  
10 EUR v EU

ostalo po ceniku

po porabi, ne več kot  
10 EUR v EU

ostalo po ceniku

Office365 
Business Essentials — 3 mesece brezplačno 6 mesecev brezplačno 9 mesecev brezplačno

Mesečna naročnina 19,99 € 22,99 € 26,99 € 34,99 €

Dodatni ugodnosti v paketih AmisMobil

Klici v omrežje Amis brezplačno

Vključena dodatna količina podatkov 101 MB



Internet in prenos podatkov



Paketi Mobilni internet so namenjeni tako fizičnim kakor tudi pravnim osebam in samostojnim
podjetnikom posameznikom. Pogoji sklenitve naročniškega razmerja na paketih Mobilni internet 
za fizične osebe so enaki pogojem za sklenitev naročniškega razmerja na pakete OSNOVNI 
ali NESKONČNI. Pogoji sklenitve naročniškega razmerja na paketih Mobilni internet za pravne 
osebe in samostojne podjetnike posameznike so enaki pogojem za sklenitev naročniškega 
razmerja na pakete PODJETNI. Vsi uporabniki imate možnost uporabe mobilnega interneta 
brez posebne aktivacije. V naročniških paketih (ne velja za pakete SIMPL na račun) je samodejno 
vključena privzeta tarifa za prenos podatkov na način 2G/3G.

Z vklopom opcije Višja hitrost LTE si zagotovite dostop do 4G/LTE omrežja in s tem do višje 
hitrosti prenosa podatkov do 150/50 Mbit/s. Za uporabo 4G/LTE tehnologije potrebujete ustrezno 
napravo in USIM kartico. Več podrobnosti na www.simobil.si. Opcijo si lahko vključite na vseh 
obstoječih pogovornih paketih (npr. na paketih OPTIMALNI, ULTIMATIVNI, OSNOVNI,  

NESKONČNI, ZATE ...) in vseh paketih Mobilni internet.

Mobilni internet

Višja hitrost LTE

2G / 3G prenos podatkov

prenos podatkov 0,0005 €/KB

Opcija Mesečna naročnina Vključena hitrost Aktivacija*

Višja hitrost 4G/LTE 3 € 150/50 Mbit/s VISJA HITROST na 4040

* Odjava je enostavna, in sicer preko SMS-a s ključno besedo VISJA HITROST STOP na 4040.
Ob aktivaciji opcije Višja hitrost LTE se na naslednjem računu obračuna sorazmerni del naročnine do zaključka obračunskega obdobja, ob izklopu 
pa je mesečna naročnina zaračunana za celotno zadnje obračunsko obdobje.



Opcije Mobilni internet omogočajo brezskrbno uporabo interneta na vašem mobilnem 
telefonu. Na voljo so štiri opcije, ki se med seboj razlikujejo glede na vključeno količino in hitrost 
prenosa podatkov. Vse opcije že vključujejo uporabo LTE tehnologije, kar omogoča boljšo 
uporabniško izkušnjo na 4G omrežju in s tem nižje odzivne čase pri uporabi interneta.

Po porabljenem prenosu podatkov iz posamezne opcije se vam hitrost prenosa podatkov ne 
upočasni, temveč se vam z nadaljnjo uporabo prenosa podatkov vklopi Dodatni zakup 1 GB, s 
katerim prejmete dodaten 1GB prenosa podatkov za samo 3 EUR. Več na www.simobil.si

Paketi Mobilni internet omogočajo hiter, preprost in varen dostop do interneta. Namenjeni so 
predvsem uporabnikom, ki želijo do interneta dostopati prek svojega računalnika z uporabo USB 
modema ali prek prenosnika ali tabličnega računalnika z vgrajenim modemom za dostopanje do 
mobilnega interneta.

Opcije Mobilni internet

Paketi Mobilni internet

* Opcija 2GB je na voljo izključno za naročnike paketov ORTO.
** Odjava je enostavna, in sicer preko SMS-a z izbrano ključno besedo, poslano na 4040; ključne besede za izklop posamezne mesečne opcije so: 
OMI1GB STOP, ORTO2GB STOP, OMI3GB STOP, OMI15GB STOP

Če porabite celotno zakupljeno količino podatkov in se vam hitrost prenosa podatkov zmanjša na največ 64 kbit/s, si lahko začasno povrnete 
normalno hitrost z enkratnim zakupom dodatne količine podatkov.  

Opcije Mobilni internet Vključena količina 
podatkov Naročnina Vključen LTE Aktivacija**

Opcija 1 GB 1 GB 7 €/mesec OMI1GB na 4040

Opcija 2 GB* 2 GB 8 €/mesec ORTO2GB na 4040

Opcija 3 GB 3 GB 12 €/mesec OMI3GB na 4040

Opcija 15 GB 15 GB 18 €/mesec OMI15GB na 4040

Paketi Mobilni internet Vključena količina 
podatkov

Mesečna 
naročnina

Vključen 
LTE Hitrost Cena za kB nad 

vključeno količino

SMS/MMS in  
klici v 

Sloveniji

Mobilni internet 300MEGA 300 MB 5,99 € 10/2 Mbit/s

0,1118 € 0,15 €

Mobilni internet 1GIGA 1 GB 8,99 € 20/3 Mbit/s

Mobilni internet 3GIGA 3 GB 11,99 € 30/4 Mbit/s

Mobilni internet 15GIGA 15 GB 17,99 € 50/5 Mbit/s

Mobilni internet 45GIGA 45 GB + nočna opcija 39,99 € 150/50 Mbit/s



Paket 2. SIM

Paket 2. SIM je namenjen uporabnikom, ki imajo pogovorni paket, ki vključuje večjo količino 
prenosa podatkov. S paketom 2. SIM lahko souporabijo prenos podatkov iz pogovornega paketa 
tudi na drugi napravi.

Paket  2. SIM

Prenos podatkov Skupna uporaba prenosa podatkov  
iz osnovnega pogovornega paketa

Prenos podatkov v tujini
Skupna uporaba prenosa podatkov v tisti državi,  
če je na nosilnem paketu vklopljena kakšna od 
opcij v gostovanju, ki vključuje prenos podatkov

Minute Po porabi 0,15 €

Sporočila Po porabi 0,15 €

Mesečna naročnina 5,00 €

Prenos podatkov v Si.mobilovem omrežju 
izven zakupljenih količin se obračuna po 
enoti 250 MB za 1,99 EUR z vključenim DDV. 
Enota se vključi največ 5-krat v obračunskem 
obdobju, po preseganju petega vklopa se 
hitrost prenosa podatkov upočasni na 64 
kbit/s.



www.amis.net/mobil

080 20 10

Za podrobnejše informacije 
pokličite brezplačno 
telefonsko številko  
080 20 10  
ali nam pišite na naslov  
amismobil@amis.net.

Kako do AmisMobila?

Naročniki storitev Amis 
pridobite svoj kupon z 
unikatno AmisMobil kodo  
— pokličite 080 20 10  
ali si ga natisnite znotraj 
Mojega Računa. 

Za sklenitev naročniškega 
razmerja za paket  
AmisMobil se oglasite v 
najbližjem Si.mobilovem 
prodajnem mestu.

Storitev AmisMobil se zagotavlja 
v sodelovanju z družbo Si.mobil, 
telekomunikacijske storitve, d.d.,  
Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana, 
matična številka: 1196332000,  
ID za DDV: SI60595256.

Amis, družba za telekomunikacije d.o.o.,  
Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, 
matična številka: 5901430,  
ID za DDV: SI64552055.

Storitev AmisMobil, ki združuje elektronske komunikacijske storitve v javnem mobilnem omrežju,  
je nastala v sodelovanju družbe Amis in družbe Si.mobil. Do dodatnih ugodnosti storitev 
AmisMobil so na podlagi potrdila (“kupona”, ki ga naročniku izda Amis in ki je pogoj za uspešno 
sklenitev naročniškega razmerja za storitev AmisMobil) upravičeni naročniki, ki imajo z Amisom 
sklenjeno veljavno naročniško razmerje za telekomunikacijske storitve in svoje obveznosti redno 
izpolnjujejo, ter sklenejo naročniško razmerje za storitev AmisMobil. Do dodatnih ugodnosti storitev 
AmisMobil so za čas veljavnega naročniškega razmerja Amisovega naročnika, navedenega na 
kuponu, upravičene tudi tretje osebe, ki kot imetniki kupona sklenejo naročniško razmerje za 
AmisMobil. Naročniki AmisMobil lahko uživajo prednost skupnega računa, ki združuje mobilne in 
fiksne storitve, če se odločijo za to možnost. Na vseh paketih se mesečna naročnina zaračunava 
vnaprej. Naročniki in uporabniki storitev AmisMobil so dolžni upoštevati tudi Pravila za pridobitev 
posebne ugodnosti AmisMobil. Elektronske komunikacijske storitve AmisMobil izvaja Si.mobil v 
omrežju Si.mobil (skladno s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev,  
ki so dostopni na www.simobil.si). Za vse ostale storitve velja cenik Si.Mobil, ki je dostopen na  
www.simobil.si. Podrobnejši pogoji ponudbe so opredeljeni na spletni strani www.amis.net/mobil. 
Vse cene vključujejo DDV. Cenik velja od 1. 8. 2015 do preklica oz. spremembe.

Možnosti plačila storitev

plačilo v Amisovi poslovalnici Europark 0 €

na banki, pošti bančna provizija

direktna obremenitev bančna provizija


