
 

 

 

V Ljubljani, december 2010 

 
Spoštovani, 

 

vabimo vas, da obiščete najbližje Mobitelovo prodajno mesto (Mobitelov center ali posrednika), kjer lahko izkoristite 

enkratno ponudbo, pripravljeno posebej za člane DGN.  
 

Ponudba je namenjena vsem Mobitelovim obstoječim in novim naročnikom, ki izpolnjujete pogoje za sklenitev 

naročniškega razmerja Paket gluhi (pogoje si lahko ogledate na spletni strani www.mobitel.si), in zajema: 

 
1. storitev Mobilni internet 1 GB po najugodnejši ceni – samo 4 € na mesec 
 

Storitev  

Mobilni Internet 

Mesečna 

naročnina 

Mesečna naročnina 

za Paket gluhi 

Vključena 

količina 

Cena nad vključeno 

količino za kB 

Mobilni Internet 1 GB 12 € 4 € 1 GB 0,00002 € 

Navedene cene vključujejo DDV. Obračunska enota je 1 kB. Vključena količina velja za prenos podatkov v Mobitelovem omrežju.  

Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec. 

 

2. dve brezplačni mesečni naročnini ob sklenitvi enega od naročniških paketov Instant Internet 
 

Paketi Instant Internet 
Priključna 

taksa 

Mesečna 

naročnina 

Vključena 

količina 

Cena nad vključeno 

količino za kB 

Internet start 

11,87 € 

19 € 5 GB 0,00001 € 

Internet start Premium * 29 € 5 GB 0,00001 € 

Internet neomejeno 29 € neomejeno ** - 

Internet neomejeno Premium * 39 € neomejeno ** - 

Navedene cene vključujejo DDV. Naročnina se obračuna za pretekli mesec, in sicer v celoti, ne glede na datum vklopa oziroma izklopa paketa.  

Obračunska enota je 10 kB. Vključena količina velja za prenos podatkov v Mobitelovem omrežju. Neporabljene količine se ne prenašajo.   

*iiPaket, namenjen izključno z vezavo za 24 mesecev in nakupom podatkovne naprave po ugodnejši ceni. 

** Za paketa Internet neomejeno in Poslovni Internet neomejeno je meja za uveljavljanje principa pravične uporabe 20 GB prenesenih podatkov  

znotraj posameznega obračunskega obdobja. Po preseženi meji 20 GB v Mobitelovem omrežju se hitrost prenosa podatkov omeji na 384 kbit/s  

v smeri do uporabnika in 64 kbit/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa  

podatkov, kot jo zagotavlja Mobitel, d. d.  

 

3. dodatno znižanje akcijskih cen za mobitela Samsung Monte in Puma Phone 
 

Mobitel Redna cena Akcijska cena za Paket gluhi Opis 

Samsung Monte 200 € 45 € Samsung Monte 

Puma Phone 299 € 49 € Puma Phone 

Vse navedene cene vključujejo DDV. Slike so simbolične. Akcijska ponudba velja do odprodaje zalog. 

Akcijska ponudba velja do odprodaje zalog ob sklenitvi/podaljšanju naročniškega razmerja Mobitel GSM/UMTS s Paketom gluhi za 24 mesecev.  

Velja za vse, ki nimate veljavnega aneksa UMTS št. 14/2005 oziroma UMTS št. 14/2005 Povezani, ali aneksa GSM, št. 16/2009 (24 mesecev), ki  

mora biti samostojen, oz. aneksa GSM št. 16/2009 Povezani (24 mesecev), ki mora biti samostojen, ali aneksa UMTS št. 17/2010, ki mora biti  

samostojen, in izpolnjujete ostale pogoje.  

 

 

Za dodatne informacije nas pokličite v Center za pomoč naročnikom na brezplačno številko 041 700 700 ali  

nam pišite na e-naslov info@mobitel.si. 
 

V želji, da vas je naša posebna ponudba razveselila, vas lepo pozdravljamo. 

 

 

 

 

Sebastjan Vagaja 

direktor Enote prodaja 

Mobitel, d. d. 

http://www.mobitel.si/
http://www.mobitel.si/telefoni-in-naprave/aparati.aspx?aid=1439&pu=0
http://www.mobitel.si/telefoni-in-naprave/aparati.aspx?aid=1470&pu=0

