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Spoštovani naročniki,

obveščamo Vas, da v družbi Telesat, d. o. o., Jesenice, s 1. 4. 2020 uvajamo spremembe v oblikovanju
svoje paketne ponudbe, hkrati pa bo stopil v veljavo nov, spremenjen cenik storitev, ki ga spreminjamo
v skladu s cenovno politiko, ki trenutno velja na trgu.
Naše najbolj prodajane produkte smo oblikovali v enotne strukturirane pakete, hitrosti prenosa
podatkov so znotraj paketa omejene od-do in so odvisne od obstoječega medija (coax, optika), ki so na
razpolago na posameznem priključku. Nekaterim strankam, predvsem tistim, ki so najdlje časa pri nas,
bomo pri tem omogočili koriščenje hitrejšega prenosa interneta kot do sedaj ter razširili programsko
shemo, glede na novi paket, v katerega se bo obstoječa storitev preslikala.
V nadaljevanju so predstavljene nove cene najbolj prodajanih paketov, podrobnejšo preslikavo
obstoječih produktov v nove pakete lahko preverite v priloženem dokumentu.
PRESLIKAVA V NOV PAKET
DIGI OSNOVNI
DIGI PINK+
DIGI RAZŠIRJENI
ANALOGNI PRIKLJUČEK
ZAČETNI PAKET
TROJČEK ZAČETNI hitrosti do 40/40
TROJČEK OSNOVNI hitrosti do 20/20
TROJČEK ZAČETNI hitrosti do 60/60
TROJČEK OSNOVNI hitrosti do 60/60
TROJČEK + HBO + CINEMAX, hitrosti do 20/20
TROJČEK + PINK, hitrosti do 20/20
TROJČEK RAZŠIRJENI hitrosti do 40/40
TROJČEK RAZŠIRJENI hitrosti do 60/60

CENA BREZ DDV
4,91 €
6,55 €
6,55 €
14,74 €
18,84 €
32,78 €
33,60 €
35,24 €
36,06 €
38,51 €
38,51 €
40,16 €
42,61 €

DDV
1,08 €
1,44 €
1,44 €
3,24 €
4,14 €
7,21 €
7,39 €
7,75 €
7,93 €
8,47 €
8,47 €
8,83 €
9,37 €

CENA Z DDV
5,99 €
7,99 €
7,99 €
17,99 €
22,99 €
39,99 €
40,99 €
42,99 €
43,99 €
46,99 €
46,99 €
48,99 €
51,99 €

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v
skladu z določilom 2. odstavka 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega
roka in brez sankcije odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane
obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov (npr.
vračilo terminalske opreme, ki je bila prejeta v uporabo ob sklenitvi pogodbe). Odstopno upravičenje
je možno uveljaviti do začetka veljave spremenjenega cenika, tj. do 31. 3. 2020.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 04 5865 250 ter osebno v poslovalnici v
času uradnih ur. Spremenjen cenik si lahko ogledate v poslovalnici ter na naši spletni strani
www.telesat.si.
Telesat, d. o. o., Jesenice

TELESAT, d.o.o., Jesenice, operater kabelsko distribucijskih sistemov, d. o. o.
Cesta talcev 20, SI-4270 Jesenice; Družba je registrirana dne 11. 12. 1991 pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1-2733-00
Osnovni kapital: 29.210,01 EUR Matična št.: 5545803000 ID številka za DDV: SI51990687

