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OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE RADENCI 
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Prijazen pozdrav, 
Telekom Slovenije

ZA PRIKLOP NA OPTIKO, OSEBNO SVETOVANJE IN ŠE VEČ UGODNOSTI NAS POKLIČITE ŠE DANES: 

PREKLOPITE 
NA OPTIKO
IN IZKORISTITE UGODNOSTI 

Z veseljem vam sporočamo, da lahko izberete zmogljivo odprto                     
širokopasovno omrežje (optiko OŠO) in si tako zagotovite najboljšo izkušnjo          
uporabe interneta, telefonije in televizije. Ne zamudite akcijske ponudbe in ugodnosti.

PAKETI NEO
PO ENOTNI
AKCIJSKI 
CENI

HITER INTERNET IN VRHUNSKA SLIKA NA TELEVIZIJI 
Z optiko pridobite vrhunsko sliko na svojem televizorju, hitrejše nalaganje glasbe                               
in visoke hitrosti interneta, da bo delo od doma še bolj brezskrbno.

PAKETI NEO SAMO 28 EUR MESEČNO
Izberite enega izmed paketov NEO z odličnimi vsebinami in hitrim internetom                                     
po enotni super ceni 28 EUR mesečno. Izkoristite akcijo, ki vam prinaša:

  hiter in zanesljiv internet,

  brezplačne klice med uporabniki IP-telefonije Telekoma Slovenije,

  televizijo z več kot 230 programi z vsebinami za vse generacije,

  spremljanje športnih dogodkov z največjimi nogometnimi,                                                   
    košarkarskimi, rokometnimi in odbojkarskimi ligami,

  ogled nazaj in glasovno iskanje vsebin, saj daljincu                                                                        
    enostavno poveste, kaj želite gledati (npr. »filmi«).*

NE PREZRITE
Če imate pri Telekomu Slovenije tudi mobilno številko, lahko                                                                  
z mobilnim paketom Naj A, B, C ali 5G dodatno prihranite še 5 EUR mesečno.**

*Enotna cena 28 EUR z DDV velja za naročnike paketov NEO A, NEO B in NEO C na odprtih širokopasovnih omrežjih (OŠO) ob vezavi za 24 mesecev. Za nove naročnike z izbranimi mobilnimi paketi velja ENOTNA 
CENA prvih 12 mesecev, za nove naročnike brez izbranih mobilnih paketov prvih 6 mesecev, za obstoječe naročnike z izbranimi mobilnimi paketi pa prve 3 mesece. Po pretečenem obdobju akcijske cene se začne 
zaračunavati redna mesečna naročnina paketov po takrat veljavnem ceniku. Novim naročnikom, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, pripada brezplačna vzpostavitev priključka in namestitev 
opreme. Več informacij je na voljo v prodajni ponudbi.
**Ugodnost Poveži in prihrani velja pri paketih Naj A, Naj B, Naj C in Naj 5G. Do znižane mesečne naročnine mobilnega paketa (5 EUR na mesec) je upravičen naročnik, ki ima hkrati sklenjeno naročniško razmerje 
za fiksne storitve. Več o ugodnosti Poveži in prihrani je v prodajni ponudbi na telekom.si. Veljavnost letaka je od 1. 9. 2022 do 28. 2. 2023. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

ENO LETO LE

28 €
NA MESEC*

Blaž - 051 360 167
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Naj bo leto 2023 odeto v srečo, 
izpolnjene želje, dosežene cilje 

in srce, polno sreče!

Srečno!

"Naj plujejo ladje po srečo,
naj vlaki so polni želja,
naj vodijo ceste do cilja
in ena naj gre do srca."

- Feri Lainšček v pesmi Srečanje

POVSEM ENOSTAVNO IN V LE 3 KORAKIH:

Izberi Saubermacher 
aplikacija v iOs ali 
Android trgovini

1.
Prični z uporabo
in uživaj!

4.
Prični z uporabo
in uživaj!in uživaj!

MOBILNA APLIKACIJA SAUBERMACHER SLOVENIJA!

Pritisni 
naloži

3.

Zagotovo pride trenutek, ko nisi najbolj prepričan, katera vrsta odpadkov je v 
naslednjih dneh predvidena za odvoz. Prav tako se nemalokrat vprašaš, kaj 
sodi v kateri zabojnik.

Prav zaradi tega smo v podjetju Saubermacher Slovenija razvili aplikacijo, s 
pomočjo katere boš lahko ažurno spremljal svoje termine odvoza odpadkov
ter vse koristne informacije s področja ločevanja odpadkov. Prav tako pa 
boš tam našel lokacijo svojega zbirnega centra z odpiralnim časom. Svojo 
uporabniško izkušnjo pa lahko nadgradiš na način, da se registriraš s čemer 
se ti ponudijo dodatne možnosti in informacije o tvojem prevzemnem mestu, 
identifi kacija v zbirnem centru, vključno z oddajo nekaterih naročil.

Sedaj je pravi čas, da si naložiš aplikacijo in skupaj z nami poskrbiš za življenja 
vredno okolje. 

Poskeniraj 
QR kodo!
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