CENIK STORITVE VOYO
1. NAROČNINA

Naročilo storitve od 15. 11. 2014

Cena 30-dnevne naročnine je od 15. 11. 2014 7,00 EUR (z DDV) in velja za vse naročnike, ki so storitev
naročili od 15. 11. 2014 naprej.

Naročilo storitve do vključno 14. 11. 2014

Cena 30-dnevne naročnine je 5,00 EUR (z DDV) za vse naročnike, ki so 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).
*Naročniki, ki se z navedenimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe
brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Navedeno pa ne vpliva in ne
posega v zapadle/neplačane in pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Za več informacij pokličite pomoč uporabnikom na 080 44
44.

Uporabnik lahko sklene naročnino na enega izmed naštetih načinov (več informacij v splošnih
pogojih):
- Z včlanitvijo v SMS klub VOYO (za uporabnike Telekom Slovenije, T-2, TušMobil in Si.mobil)
- S plačilom s kreditno kartico: Visa, Mastercard ali American Express (sistem PayLife)
- S plačilom prek PayPala (Maestro, Visa, American Express, Diners Club)
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. PREDPLAČNIŠKI DOSTOP
Cena predplačniškega dostopa na prodajnih mestih Petrol, Trafike 3DVA in OMV:
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. REZIDENTSTVO
Storitev VOYO lahko prek spletnega obrazca naročijo le rezidenti Republike Slovenije. Nerezidenti naj za
naročilo storitve kontaktirajo naročniško službo Voyo na naslov: podpora@voyo.si ali na brezplačno
telefonsko številko 080 44 44.

