
OPREMA
Dekodirna kartica (največ dve kartici na eno naročnino) 11,60 €
CI modul 30,00 €
Modem ARRIS (docsis 3.0) 54,90 €
Router TP-LINK 20,00 €
Telefon Panasonic 20,00 €
Hišni ojačevalec TERRA AS036 20,00 €
Hišni ojačevalec TERRA AS036 R65 25,00 €

PAKETI TELEVIZIJSKIH PROGRAMOV
Slovenski paket (paket vsebuje 47 slovenskih programov) - brez dekodirne kartice 9,90 €
Razširjeni paket (paket vsebuje 168 programov) - VEZAVA 12 mesecev 19,10 €
Prestiž paket (paket vsebuje dodatnih 30 programov) 4,90 €
PINK paket (paket vsebuje 11 programov) 7,99 €
Erotični paket (paket vsebuje 13 programov) 3,00 €
Balkan paket (paket vsebuje 37 programov) 4,50 €

PAKETI INTERNETA*
Paket VERONIKA (do 10 Mbit/s / 1 Mbit/s) 23,00 €
Paket MALI GRAD (do 25 Mbit/s / 2 Mbit/s) 29,00 €
Paket KAMNIK (do 60 Mbit/s / 5 Mbit/s) 31,00 €
Paket MAMUT (do 120 Mbit/s / 10 Mbit/s) 60,00 €
* pogoj za pridobitev paketa interneta je sklenjena pogodba za Osnovni paket programov

 PAKETNA PONUDBA - trojček
Trojček VERONIKA (Slovenski paket + paket interneta do 10 Mbit/s / 1 Mbit/s + telefonija) 30,70 €
Trojček MALI GRAD (Slovenski paket + paket interneta do 25 Mbit/s / 2 Mbit/s + telefonija+OTT) 35,70 €
Trojček KAMNIK (Slovenski paket + paket interneta do 60 Mbit/s / 5 Mbit/s + telefonija+OTT) 38,70 €
Trojček MAMUT (Slovenski paket + paket interneta do 120 Mbit/s / 10 Mbit/s + telefonija+OTT) 68,70 €
Trojček VERONIKA PLUS (Razširjeni paket + paket interneta do 10 Mbit/s / 1 Mbit/s + telefonija) 36,90 €
Trojček MALI GRAD PLUS (Razširjeni paket + paket interneta do 25 Mbit/s / 2 Mbit/s + telefonija+OTT) 44,90 €
Trojček KAMNIK PLUS (Razširjeni paket + paket interneta do 60 Mbit/s / 5 Mbit/s + telefonija+OTT) 47,90 €
Trojček MAMUT PLUS (Razširjeni paket + paket interneta do 120 Mbit/s / 10 Mbit/s + telefonija+OTT) 69,90 €

 PAKETI FIKSNE TELEFONIJE
Paket BASIC 5,00 €
Paket PREMIUM 15,00 €
Paket ZAPRICE (Slovenski paket + telefonija) 13,20 €
Paket ZAPRICE PLUS (Razširjeni paket + telefonija) 22,40 €

K paketom, ki vsebujejo telefonijo, se k mesečni naročnini prištejejo morebitni telefonski klici!

 PAKETI MOBILNE TELEFONIJE
MINI paket  (150 min / 150 sms/mms / 1GB) 4,90 €
OSNOVNI paket  (500 min / 500 sms/mms / 3GB) 7,90 €
NAPREDNI paket  (2000 min / 2000 sms/mms / 10GB) 15,90 €
ZaMLADE paket  (0,05€/min / 0,05€/sms/mms / 20GB) 16,90 €
PREMIUM paket  (neomejeno min / neomejeno sms/mms / 20GB) 19,90 €
PREMIUM+EU paket  (neomejeno min / 150 min v EU / neomejeno sms/mms / 20GB) 21,90 €
* v prvih petih paketih se klici v EU obračunavajo po veljavnem ceniku

CENIK



OSTALE STORITVE
Priklop na kabelsko omrežje* brezplačno
Mirovanje kabelskega priključka 10,00 €
Ponovna aktivacija kabelskega priključka 10,00 €
Mirovanje interneta in telefonije na željo stranke 10,00 €
Ponovni priklop dolžnika – internet in telefonija 20,00 €
Ponovni priklop dolžnika – televizija 20,00 €
Ponovni priklop dolžnika – dekodirna kartica 10,00 €
Izpis tel. klicev na željo stranke 2,40 €
Naročnina za drugo telefonsko številko 3,10 €
Menjava telefonske številke 15,00 €
Prenos telefonske številke k drugemu operaterju 6,00 €
Vklop / izklop omejitve klicanja 6,00 €
Prehod na nižji paket ISP 15,00 €
Prehod na višji paket ISP brezplačno
Nastavitev digitalnega sprejemnika ali televizorja 10,00 €
Predčasna prekinitev pogodbe 40,00 €

   Delovna ura servisne službe Zavoda KKS Kamnik 25,00 €
   Najemnina za STB (TT smart C2821) 5,00 €
   Dostop za mobilno aplikacijo OTT 3,00 €
   VOYO 7,00 €
* v primeru večjega obsega dela se na podlagi delovnega naloga zaračunajo delovne ure servisne službe Zavoda KKS Kamnik

    OSTALI STROŠKI MOBILNE TELEFONIJE
   Priključnina ob sklenitvi naročniškega razmerja 10,00 €
   Ob prehodu od drugega operaterja se zaračuna samo prenos številke 5,00 €
   Prenos posamezne številke na drugega operaterja 5,00 €
   Sprememba ali menjava telefonske številke na zahtevo naročnika 8,00 €
   Sprememba naročniškega paketa 12,00 €
   Prenos naročniškega razmerja 15,00 €
   Razčlenjen račun 2,00 €
   Zamenjava SIM kartice (blokirana/zaklenjena ali na željo naročnika) 8,00 €
   Posredovanje PIN in PUK ob ustrezni identifikaciji naročnika brezplačno
   Objava v telefonski imenik brezplačno
   Ponovni vklop številke na lastno zahtevo in v primeru blokade 10,00 €
   Ponovna vključitev na dan izključitve začasno izključene številke zaradi neplačil 5,00 €
   Ponovna vključitev začasno izključene številke 10,00 €
   Začasna izključitev na naročnikovo zahtevo 10,00 €
   Prekinitev naročniškega razmerja 10,00 €

Cenik velja od 1. novembra 2017 dalje.
V cene je vključen 22 % DDV.                                                          Kamnik, 1. november 2017


