
 

 
 
 

CENIK STORITVE VOYO 
 

 
1. NAROČNINA 

Naročilo storitve do vključno 14. 11. 2014 
Cena 30-dnevne naročnine je 5,00 EUR (z DDV) za vse obstoječe naročnike in naročnike, ki bodo 
naročili storitev do vključno 14. 11. 2014. Cena 30-dnevne naročnine (5 eur z DDV) za te naročnike 

ostaja nespremenjena še 1 leto, tj. do vključno 14. 11. 2015. Po tem datumu 30-dnevna naročnina 
znaša 7 EUR (z DDV). 

 
Naročilo storitve od 15. 11. 2014 
Cena 30-dnevne naročnine bo od 15. 11. 2014 7,00 EUR (z DDV) in bo veljala za vse naročnike, ki bodo 

storitev naročili od 15. 11. 2014 naprej. 
 

 
Uporabnik lahko sklene naročnino na enega izmed naštetih načinov (več informacij v splošnih 

pogojih): 

- Z včlanitvijo v SMS klub VOYO (za uporabnike Telekom Slovenije, TušMobil in Si.mobil) 
- S plačilom prek PayPala (Maestro, Visa, American Express, Diners Club) 

- Z opcijo VOYO pri Si.mobilu (Več na: http://www.simobil.si/storitve/zabava/voyo)  
 

 
Obračun: 

- 30-dnevna naročnina se obračunava vnaprej na vsakih 30 dni do prekinitve naročnine.  

- Ob prvem naročilu storitve pripada naročniku 100 % popust na naročnino za obdobje prvih 14 dni 
(14-dnevno brezplačno obdobje), nato se obračuna naročnina v skladu s cenikom. Več informacij v 

splošnih pogojih. 
 

 

2. OMEJEN DOSTOP 
Nakup časovno omejenega VOYO dostopa do vključno 14. 11. 2014 
1-mesečni VOYO dostop = 5 EUR (z DDV) 
6-mesečni VOYO dostop + 1 mesec brezplačno = 30 EUR (z DDV)  

 
Nakup časovno omejenega dostopa od 15. 11. 2014 
1-mesečni VOYO dostop = 7 EUR (z DDV) 

6-mesečni VOYO dostop + 1 mesec brezplačno = 42 EUR (z DDV)  
 

Dostop začne veljati ob aktivaciji kupljene kode na http://voyo.si/petrol, http://voyo.si/trafika. 
 

 

3. PAKET 
 

Mobilni internet + VOYO: 
Pri Si.mobilu naročniki trojno ugodnega paketa Mobilni internet + VOYO ob vezavi za 24 mesecev s 

tablico Samsung Galaxy Tab 3 10.1 pridobite tudi kodo za dostop do VOYO vsebin. Več informacij tukaj: 

link: http://www.simobil.si/sl/actions.cp2?cid=90891C59-C4DD-DF6C-8320-C03273634E00&linkid=action  
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