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POSEBNA PONUDBA MOBILNIH IN FIKSNIH
STORITEV ZA ČLANE SINDIKATOV GORENJSKE
Za člane Sindikatov Gorenjske smo v Telemachu pripravili odlično akcijo na mobilne in fiksne
storitve, ki novim in obstoječim naročnikom ob sklenitvi novega naročniškega razmerja
prinaša 20 % popust na mobilne in/ali fiksne pakete pri vezavi 24 mesecev. Ponudba ne
velja za spremembe obstoječega naročniškega razmerja.

PAKETI EON
Paketi EON združujejo televizijo, internet in telefonijo. Prinašajo vam najbolj priljubljene
programe, ogled nazaj do 7 dni, video klub z več kot 18.000 naslovi in super hiter internet
do 600 Mbps.

EON
LIGHT

EON
FULL

EON
PREMIUM

D3

EON
Smart Box

D3 + EON
Smart Box

2000 +

7000+

18.000+

Televizijski programi

140+

170+

230+

Programi HD

60+

80+

110+

TELEVIZIJA
Sprejemnik
EON Smart TV aplikacija
EON aplikacija (5 naprav, na 3 istočasno)
Ogled nazaj do 7 dni
Število vsebin v Video klubu

CineStar TV Premiere HD

-

HBO Premium

-

-

INTERNET
Internetne hitrosti
EON Connect

do 150/15 Mbps

do 300/30 Mbps

do 600/60 Mbps

CENA S POPUSTOM
EUR/
mesec

CENA S POPUSTOM
EUR/
mesec

-

TELEFONIJA
Neomejeni klici
v fiksnem omrežju Telemach
Unifi / Unifi Travel / Unifon
CENA S POPUSTOM
EUR/
mesec

32,80

REDNA CENA 41 EUR/MESEC
PO 24 MESECIH
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40,80

REDNA CENA 51 EUR/MESEC
PO 24 MESECIH

48,80

REDNA CENA 64 EUR/MESEC
PO 24 MESECIH

3/5/21 4:01 PM

PAKETI VEČ
Če potrebujete le mobilno telefonijo, vam 24 mesecev pripada 20 % popusta na naročniške
pakete VEČ, ŠE VEČ in NAJVEČ! Popust lahko izkoristite za največ dve novi mobilni razmerji.

3 GB

PRENOSA PODATKOV
5 GB PRENOSA PODATKOV V EU

KLICI V MOBILNEM OMREŽJU TELEMACH
SPOROČILA DOMA IN V EU GOSTOVANJU

120 min

KLICI V OSTALA SLO OMREŽJA
IN V EU GOSTOVANJU

Wi-Fi

8,9 € REDNA CENA

7,1 € NA MESEC
PRVIH 24 MESECEV

60 GB
PRENOSA PODATKOV

*
PRENOSA PODATKOV
12 GB PRENOSA PODATKOV V EU

KLICI IN SPOROČILA

10 GB PRENOSA PODATKOV V EU

DOMA IN V EU GOSTOVANJU

KLICI IN SPOROČILA

100 min 200 MB
KLICI IZ SLO V EU PODATKOV V ZDA

DOMA IN V EU GOSTOVANJU

Wi-Fi

Wi-Fi

17,9 € REDNA CENA

14,3 € NA MESEC
PRVIH 24 MESECEV

21,9 € REDNA CENA

17,5 € NA MESEC
PRVIH 24 MESECEV

KAKO LAHKO IZKORISTITE UGODNOST?
Ugodnost lahko izkoristite pri pooblaščenem prodajalcu TUŠ Supermarket Jesenice, Cesta
Železarjev 4b, 4270 Jesenice, tel.: 070 607 080. Za sklenitev naročniškega razmerja je
potrebna članska izkaznica sindikatov.
Lep pozdrav,
Telemach
*Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenega prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti v paketih VEČ in ŠE VEČ na največ
64 kbps, v paketu NAJVEČ pa po prenesenih 100 GB na največ 1 Mbps/256 kbps.
Naročniki paketa EON Light, ki vsebine videa na zahtevo spremljajo preko sprejemnika D3, imajo na voljo vsebine Minimax in Nova S Play. Naročniki paketa EON Full lahko preko sprejemnika D3 spremljajo vsebine Minimax, Pickbox Now, Nova S Play,
AXN in ABC Studios. Naročniki paketa EON Premium lahko preko sprejemnika D3 spremljajo vsebine: Minimax, AXN, Pickbox Now, Nova S Play, ABC Studios in Zauder.
Akcijska ponudba ZA ZAPOSLENE V PARTNERSKIH PODJETJIH velja od 8. 3. 2021 do preklica za člane in zaposlene partnerskih podjetjih in njihove do štiri družinske člane, ki živijo na istem naslovu. Ugodnost 24 mesecev 20% popust na
mesečno naročnino velja za nove in obstoječe naročnike ob sklenitvi novega naročniškega razmerja za pakete fiksnih storitev in/ali mobilnih storitev iz družine VEČ. Pogoj za pridobitev ugodnosti je vezava naročniškega razmerja za 24 mesecev.
Ponudba ne velja ob spremembi obstoječega naročniškega razmerja. Razlika med redno in akcijsko ceno fiksnih in mobilnih storitev se všteje v prejeto ugodnost ob vezavi. Ugodnost iz naslova te akcijske ponudbe lahko naročnik koristi na enem
naročniškem razmerju za fiksne storitve in največ dveh naročniških razmerjih za mobilne storitve. Storitve so možne, kjer obstajajo tehnične možnosti za priklop. Paketi EON so potrošniški paketi elektronskih komunikacijskih storitev in so namenjeni
novim naročnikom Telemacha, za obstoječe naročnike je omogočen prehod s sklenitvijo aneksa k naročniški pogodbi v skladu z matriko dopustnih prehodov. Za pakete EON veljajo Posebni pogoji paketov EON. Storitve so možne, kjer obstajajo
tehnične možnosti za priklop Telemachovega koaksialnega ali optičnega priključka. Akcija ne velja za pakete na Telekomovem optičnem omrežju in OŠO omrežju. Pri opisu pasovne širine je najprej navedena pasovna širina za prenos v smeri
z omrežja, nato v smeri proti omrežju. Brezplačni klici v fiksnem omrežju Telemach in regiji vključujejo brezplačne klice znotraj fiksnih omrežij Telemach Slovenija, Telemach Bosna in Hercegovina, Telemach Črna gora ter SBB Srbija. Navedene
najvišje hitrosti interneta so možne ob idealni oddaljenosti od centrale in so dosežene prek neposredne žične povezave z računalnikom. Ogled do 7 dni nazaj velja za spremljanje programov prek EON-a, prek sprejemnika D3 pa je možen ogled
do 3 dni nazaj. Ogled vsebin videa na zahtevo je na voljo o preko EON mobilne aplikacije, EON Smart TV, EON Smart box-a ali ustreznega D3 sprejemnika. Pogoj za delovanje aplikacije EON na Smart TV je ustrezen pameten/android televizor
znamke in modela kot so navedeni na spletni strani Telemacha. Minimalna pasovna širina prenosa podatkov za delovanje storitve televizije EON na mobilni napravi je 1 Mbps. Za nekatere storitve je potrebna aktivacija na portalu moj.telemach.
si. Za uporabo storitve televizije EON je potrebna namestitev sprejemnika EON SMART BOX ali aplikacije EON za napravo oz. operacijski sistem naprave, na kateri bo aplikacija EON aktivirana. Pogoj za delovanje aplikacije EON na televizorju
je ustrezen pametni televizor. Za ogled programov v ločljivosti 4K je potreben televizor z oznako 4K. Programi v ločljivosti 4K so na voljo v Telemachovem fiksnem omrežju z uporabo sprejemnika EON SMART BOX. Za spremljanje programov
v visoki ločljivosti HD potrebujete televizor z oznako FULL HD. Pogoj za priklop sprejemnika EON Smart box je televizor z izhodom HDMI. Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne
uporabe in med drugim po porabi v paket vključenega prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti v paketih VEČ in ŠE VEČ na največ 64 kbps, v paketu NAJVEČ pa po prenesenih 100 GB na največ 1 Mbps/256 kbps. Vključene storitve
ne obsegajo klicev na posebne in komercialne številke ali v tujino ali pošiljanja sporočil SMS/MMS v donatorske ali komercialne namene. V paketu vključene storitve, ki so na voljo za uporabo v Sloveniji, so na voljo tudi v gostovanju v drugih
državah EU/EEA v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev v gostovanju v EU družbe Telemach, pri čemer se enote za storitve izven paketa, storitve, ki se obračunavajo po porabi ali nad količinsko omejitvijo prenosa podatkov v EU/EEA,
zaračunajo po Ceniku storitev v gostovanju v EU. Vključen prenos podatkov v ZDA velja v omrežju operaterja ali operaterjev, navedenih v vsakokratnem seznamu partnerskih operaterjev na www.telemach.si. UNIFI in UNIFI TRAVEL sta storitvi,
ki omogočata brezžični dostop do interneta prek brezžičnih dostopnih točk UNIFI in UNIFI TRAVEL v več kot 120 državah sveta. EON omogoča spremljanje izbranih televizijskih programov na ustreznih mobilnih terminalih. Mesečna naročnina za
naročniške pakete skupine VEČ za naročnike Telemachovih fiksnih storitev je mesečna naročnina z upoštevanim popustom, ki od sklenitve ustreznega dogovora za popust z vezavo 24 mesecev velja za naročnike fiksnih storitev Telemacha in največ
4 naročnike paketov skupine VEČ. Cena menjave paketa v primeru prehoda na cenejši paket je 4,99 EUR. Navedene cene so zaokrožene na eno decimalko. Ceniki so dostopni na www.telemach.si ter na prodajnih mestih. Vse cene vključujejo
DDV. Telemach si v skladu s 129. členom ZEKom-1 pridržuje pravico do spremembe aktivne naročniške pogodbe, kar lahko vključuje spremembo vsebine paketa, cene in/ali drugih
pogojev zagotavljanja storitev. Naročniki bodo prek izbranih komunikacijskih kanalov in na spletni strani https://telemach.si/spremembe-pogojev o spremembah, pravicah, povezanih
z odstopom, in drugih relevantnih podrobnostih obveščeni najmanj 30 dni vnaprej. Pred sklenitvijo naročniškega razmerja se o akcijski ponudbi, splošnih in posebnih pogojih storitev,
sklenitvi naročniškega razmerja in cenah ostalih storitev za naročnike ter aktivaciji in pogojih storitev UNIFI, UNIFON, EON in Video kluba pozanimajte na www.telemach.si ter na prijavni
strani storitve, v vseh poslovalnicah Telemacha ali na telefonski številki 070 700 700.
Aplikacija EON Connect je na voljo novim naročnikom paketov EON Full in EON Premium ter obstoječim fiksnim naročnikom, ki uporabljajo modem UBEE EVW32C ali TECHNICOLOR
CGA2121. Aplikacija deluje na koaksialnemu omrežju Telemach in je za uporabnike pametnih telefonov na voljo na Google Play, App Store in na Huawei App Gallery. Za uporabo veljajo
Posebni pogoji paketov EON in Posebni pogoji EON Connect. Več informacij na http://www.telemach.si številki 070 700 700 ali na prodajnih mestih Telemacha.

Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče, identifikacijska št. za DDV: SI 66863627, matična št.: 5692229000,
znesek osnovnega kapitala: 32.824.527,98 EUR, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
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