Naj vas počitnice ne oddaljijo od vaših najljubših vsebin!
Izberite sezonski paket Total TV Morje, ki vam za kar 4 mesece tudi na počitnicah
omogoča brezskrbno uživanje ob najbolj priljubljenih televizijskih programih.
Izbirate lahko med predplačniškim paketom z vso opremo, potrebno za spremljanje
televizije, za samo 205,00 EUR ali osnovno opremo za samo 155,00 EUR.

totaltv.tv

Izberite enega izmed
predplačniških paketov Total TV
Opremo, potrebno za spremljanje, lahko v akcijski ponudbi kupite do 114 EUR ceneje.
Plačajte jo zgolj prvo leto, prihodnje leto pa plačate le paket televizijskih programov.
Izbirate lahko med Preplačniškim paketom z osnovno ali vso opremo.

Predplačniški paket
z osnovno opremo

Redna cena

Akcijska cena

Paket Total TV Extra za 4 mesece

104 €

104 €

Sprejemnik HD + UNIFI + UNIFI TRAVEL + EON 1/3

130 €

21 €

Priprava opreme in aktivacija paketa

30 €

30 €

264 155
00
€

Predplačniški paket
z vso opremo

00
€

Redna cena

Akcijska cena

Paket Total TV Extra za 4 mesece

104 €

104€

Sprejemnik HD + UNIFI + UNIFI TRAVEL + EON 1/3

130 €

21 €

Satelitska antena in pretvornik LNB

55 €

50 €

Priprava opreme in aktivacija paketa

30 €

30 €

319 205
00
€

00
€

totaltv.tv
Akcijska ponudba velja do 31. 5. 2022 oz. do porabe zalog. Ker gre za predplačniško storitev, paket z opremo plačate vnaprej. Prihranek je izračunan s primerjavo rednih cen in cen, ki
veljajo za to akcijo. Opremo prevzamete pri izbranem tehniku oz. podizvajalcu in uredite namestitev samostojno ali prek pooblaščenih partnerjev skladno z njihovimi pogoji in ceniki.
Garancija na opremo velja 6 mesecev od dne nakupa. Če uporabljate lastno sprejemno opremo, priporočamo premer antene 90 cm ali več. Kartica je last Telemacha. Storitev je
namenjena uporabi v Sloveniji. Za uporabo storitve EON je treba uspešno aktivirati svoj račun EON na portalu
moj.telemach.si in naložiti aplikacijo EON za napravo oz. operacijski sistem naprave, na kateri bo aplikacija EON aktivirana.
Funkcija Ogled nazaj na televizorju ni možna na tehnologijah xDSL, WIMAX, MMDS in satelitski TV. Funkcije prek storitve
EON so pogojene z operacijskim sistemom naprave, na kateri gledate programe ali uporabljate storitve. Za delovanje
storitve je potrebna internetna povezava s pasovno širino vsaj 512 kbps. Uporabniki lahko vsebine istočasno spremljajo na
1 od 3 registriranih naprav (tablica, pametni telefon, osebni računalnik, prenosnik). Vse cene so z DDV. Več informacij o
storitvah, cenah in pogojih poiščite v Ceniku, Posebnih pogojih za storitve Total TV in Posebnih pogojih za storitve EON ki so
dostopni na www.telemach.si, v vseh poslovalnicah ali pooblaščenih partnerjih Telemacha in na številki 070 700 700.

