
Več informacij na www.t-2.net. Za vse navedbe veljajo Splošni pogoji poslovanja družbe  T-2 d.o.o. in Splošni pogoji uporabe storitev 
preko omrežja T-2 UMTS.Pridružujemo si pravico do sprememb ponudbe in tiskarskih napak.

 Mobilna ponudbaT2

Mobilni paketi
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Posebej za vas smo prenovili ponudbo T-2 mobilnih paketov. Paketi Brezčasni S, 
M, L vsebujejo neomejeno količino minut pogovorov v vsa slovenska omrežja ter 
neomejeno količino SMS in MMS sporočil ter količine prenosa podatkov, 
prilagojene vaši uporabi mobilnega telefona. T-2 mobilna telefonija vključuje tudi 
gostovanje v omrežju Telekoma Slovenije, kar zagotavlja odlično pokritost s 
signalom.

že od 399€*
na mesec

za zasebne uporabnike

064 064 064 | WWW.T-2.NET

»Neomejeno govorim 
za ne več kot 999€ na mesec!«**

Mobilni paket TOP

• 0 € naročnine
• Brez vezave

• Plačam le toliko, kolikor porabim
• Nikoli več kot 9,99 € za posamezno storitev

Z mobilnim paketom TOP lahko govorite, pišete kratka sporočila ali uporabljate 
prenos podatkov znotraj Slovenije, ne da bi plačali za to več kot 9,99 € za 
posamezno storitev. Če katere storitve uporabljate manj, kot je najvišja predvidena 
vrednost, plačate le toliko, kolikor porabite. Za naročilo paketa ne plačate 
naročnine, prav tako ni obdobja vezave naročniškega razmerja!

**Mobilni paket TOP nima mesečne naročnine. Naročnik plačuje storitve glede na porabo. Mobilni paket TOP je namenjen običajni uporabi storitev znotraj 
Slovenije. Klici v slovenska fiksna in mobilna omrežja se obračunavajo skladno s cenikom, pri čemer je najvišji obračunani znesek 9,99 EUR/mesec. Pri 
paketu TOP klici znotraj T-2 fiksnega in/ali mobilnega omrežja niso brezplačni in se zaračunavajo po tarifi 0,122 EUR z DDV. Pošiljanje SMS in MMS 
sporočil znotraj Slovenije se obračuna skladno s cenikom, pri čemer je najvišji obračunani znesek 9,99 EUR/mesec. Prenos podatkov znotraj Slovenije se 
obračunava skladno s cenikom, pri čemer je najvišji obračunani znesek 9,99 EUR/mesec. Do mesečne porabe 500 MB v omrežju T-2 ali Telekom 
Slovenije se hitrost prenosa podatkov ne omejuje. Če naročnik v obračunskem obdobju preseže omenjeno količino prenosa podatkov, bo T-2 naročnika 
obvestil o doseženi količini in mu zmanjšal hitrost prenosa podatkov na 512/256 Kbit/s. V primeru, da naročnik v obračunskem obdobju doseže porabo 
3 GB, bo T-2 naročnika obvestil o doseženi količini in mu zablokiral prenos podatkov v nacionalnem gostovanju (prenos podatkov bo možen le v T-2 
omrežju). V naslednjem obračunskem obdobju se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov. Za ponudno veljajo Pogoji uporabe mobilnih 
paketov in uporabe enot. Ceniki in splošni pogoji so dostopni na http://www.t-2.net. Ponudba velja od 01.09.2014 do preklica. Ponudba ne velja za 
poslovne uporabnike.

TOP

**Enota je minuta pogovora ali SMS oz. MMS v ostala slovenska omrežja ali 1 MB prenesenih podatkov, ki jih lahko koristite iz svojega T-2 
stacionarnega ali T-2 mobilnega telefona. Klici v T-2 stacionarno in T-2 mobilno omrežje so brezplačni in se ne štejejo kot enota. Neporabljenih 
količin enot ni mogoče koristiti po izteku posameznega obračunskega obdobja. Izjeme so določene v Splošnih pogojih uporabe enot.

(Cena z DDV)

Dodatnih 10 kB prenešenih podatkov v omrežju T-2 kot tudi v nacionalnem gostovanju
(obračunski interval je 10kB) 0,0010 €
SMS sporočilo 5 ¢
MMS sporočilo 5 ¢
Podatkovni prenos v tujini Cene so odvisne od ponudnika v tujini.

Zakup 1000 SMS-ov iz mobilnega omrežja T-2 ali servisnih strani 499€

Zakup 1000 enot** 599€

Zakup 2000 enot** 999€

Zakup 5000 enot** 1999€

 

Mobilna telefonija doplačila

Potrebujete pomoč? Z vami smo 24 ur na dan! 

064 064 064

Enostavna menjava operaterja. 
Za vse poskrbimo mi!–›T-2

Vse ostalo za vas 
uredimo mi.

PRI PREHODU NA T-2 LAHKO SVOJO MOBILNO IN FIKSNO ŠTEVILKO OBDRŽITE.

Pokličite nas na brezplačno
telefonsko številko 
064 064 064.

Prejeto dokumentacijo 
podpišite in nam jo v priloženi 
kuverti pošljite nazaj.

*V primeru, da naročnik v obračunskem obdobju doseže porabo 3 GB, bo T-2 naročnika obvestil o doseženi količini in mu zablokiral prenos 
podatkov v nacionalnem gostovanju (prenos podatkov bo možen le v T-2 omrežju). Ko prenos podatkov doseže vrednosti 10€ in 20€ vas o tem 
obvestimo s SMS sporočilom. Prav tako vas obvestimo, ko podatkovni prenos doseže vrednost 61 € z DDV in ob tem vključimo tudi varnostno 
blokado prometa. Za nadaljnjo uporabo podatkovnega prenosa je potrebno varnostno blokado odblokirati, kar naredite s SMS sporočilom z besedo 
VKLOP na 1111. Blokada se avtomatično sprosti 1. v naslednjem mesecu. V kolikor uporabljate samostojno storitev podatkovnega paketa za 
mobilni internet (brez naročnine na mobilno telefonijo) lahko odblokado uredite le z dopisom.
** V primeru, da naročnik v obračunskem obdobju doseže porabo 50 GB, bo T-2 naročnika obvestil o doseženi količini in mu zmanjšal hitrost 
prenosa podatkov na 2/1 Mbit/s v T-2 omrežju in zablokiral prenos podatkov v nacionalnem gostovanju. V naslednjem obračunskem obdobju se 
ponovno vzpostavi polna hitrost prenosa podatkov.

Podatkovni paketi za mobilni internet

NAROČNINA NA PODATKOVNI PAKET
OBSEG PODATKOVNEGA

PROMETA CENA Z DDV

Podatkovni  paket Mini    500 MB*  3 00€

Podatkovni  paket   50 GB**  1499€

Klici v nacionalnem omrežju Minuta (Cena z DDV)

Enaka cena za klice iz fiksnega ali mobilnega omrežja

Opomba: Obračunski interval je 60/1. Naročniku se prvih 60 sekund klica obračuna v celoti ne glede na dolžino klica, nadalje pa se klici obračunajo 
po sekundnem intervalu. 
*Izjema je mobilni paket TOP, kjer so klici znotraj omrežja T-2 obračunani po ceni 0,1220 € na minuto. 

Znotraj omrežja T-2*  Brezplačno!
Telekom Slovenije  0,0195 €
Telekom mobil, Izimobil, SPAR mobil, Mega M mobil, SoftNET mobil 0,1220 €
A1 fix 0,0732 €
A1 mobil, BOB, HoT   0,1464 €
Telemach fix 0,0732 €
Telemach mobil  0,1464 €
Detel Global, Softnet, Mega M, IKT, Voxbone, Novatel, Eurotel, Alstar, It Tel 0,0732 €

 
 

 
 

 

*Cena nadgradnje v paketu velja za nadgradnjo paketa XS v paketih T2, T3, T4. Mobilni paketi Brezčasni so namenjeni običajni uporabi storitev v 
slovenskih omrežjih. Za Mobilne pakete Brezčasni veljajo Pogoji uporabe mobilnih paketov in uporabe enot, dostopni na http://www.t-2.net/podpo-
ra/splosni-pogoji. Za več informacij o ponudbi, cenike in splošne pogoje obiščite eno izmed poslovalnic T-2 ali pokličite brezplačno številko 064 064 
064. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb ponudbe. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.
¹V primeru, da naročnik v obračunskem obdobju doseže porabo 50 GB, bo T-2 naročnika obvestil o doseženi količini in mu zmanjšal hitrost prenosa
podatkov na 2/1 Mbit/s v T-2 omrežju in zablokiral prenos podatkov v nacionalnem gostovanju. V naslednjem obračunskem obdobju se ponovno 
vzpostavi polna hitrost prenosa podatkov.

Mobilni paketi Brezčasni

 Brezčasni  Mini  200 200 200 MB 5 99€ 499€

 Brezčasni  Midi  1000 1000 1000 MB 699€ 5 99€

 Brezčasni  Maxi  3000 3000 20 GB 999€ 899€

 Brezčasni  S neomejeno neomejeno 0 999€ 899€

 Brezčasni  M  neomejeno neomejeno 10 GB 13 99€ 12 99€

 Brezčasni  L neomejeno neomejeno neomejeno1 1799€ 1699€

MOBILNI
PAKET

KLICI V DRUGA
SLOVENSKA 

OMREŽJA (min) SMS / MMS
PODATKOVNI

PRENOS

MESEČNA
NAROČNINA

Z DDV
Cena nadgradnje

v paketu*


