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bob v tujini

odhodni klici dohodni klici

partnerska omrežja
klici znotaj

EU/EEA območja
klici v ostali 

svet
dohodni klici SMS MMS MB

EU/EEA 0,061 €* 2,50 € 0,0132 € 0,0244 €* 0,061 €* 0,061 €*

ex-Yu partnerji 1,15 € 2,50 € 0,40 € 0,30 € 0,84 € 3,90 €
svetovni partnerji 1,79 € 2,50 € 0,40 € 0,36 € 0,84 € 4,60 €

nepartnerska omrežja 3,33 € 3,75 € 2,09 € 0,36 € 0,84 € 11,60 €
satelitska omrežja 5,00 € 5,00 € 5,00 € 1,50 € 0,84 € 11,60 €

* cene v EU/EEA gostovanju so navedene v obliki pribitkov, ki se v obračunu prištejejo k ceni, ki se za opravljeno vrsto storitev 
obračuna v domačem omrežju. obračunski interval storitev je enak kot v domačem omrežju, le pri pribitku za prenos podatkov 
je enak 1 kB, oz. pri pribitku za odhodne klice v območje EU/EEA znaša 30/1 in pomeni, da se prvih 30 sekund plača v celoti ne 
glede na dolžino klica, naprej pa se klici obračunavajo v sekundnem intervalu. dohodni klici v EU/EEA območju se obračunajo 
v sekundnem intervalu.

 odhodni in dohodni klici iz ostalih območij se obračunajo v 60-sekundnih intervalih, prenos podatkov pa v intervalih po 100 kB. 
med gostovanjem pri nekaterih mobilnih operaterjih v tujini (zlasti v ZDA in Kanadi) se kot vzpostavitev dohodnega ali odhodnega 
klica šteje že, ko klicani telefon zazvoni.

letala, ladje, sat. omrežja = omrežja operaterjev, ki delujejo izključno na ladjah in letalih, ostala satelitska omrežja, satelitsko omrežje 
inmarsat

države EU/EEA so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (brez Severnega Cipra), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Francoska 
Gvajana, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Kanarski otoki, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, 
Madžarska, Malta, Martinik, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Reunion, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, 
Velika Britanija. 

cene veljajo od 30. 04. 2016 in vključujejo DDV. cene, navedene v tabeli, veljajo za minuto pogovora.

klici iz EU v ostali svet ter odhodni in dohodni klici izven območja EU se obračunavajo v 60 sekundnih intervalih.

primer:
bob kliče iz države EU v Slovenijo, pribitek na minuto dolg klic znaša 0,061 €.

preglednica partnerskih omrežij

ex – Yu partnerji svetovni partnerji

država operater država operater

Albanija Vodafone Avstralija Telstra

BiH BH Mobile Belorusija Velcom

Črna gora Telenor Egipt Vodafone

Kosovo Ipko Kitajska China Mobile

Makedonija Vip Nova Zelandija Vodafone

Srbija Vip Rusija VempelCom

Švica Swisscom

Turčija Vodafone

Ukrajina Kyivstar JCS

ZDA AT&T

Storitve bob izvaja družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., identifikacijska številka za DDV: SI 60595256, matična številka: 1196332000, SRG1/29430/00.  
Okrožno sodišče v Ljubljani, kapital: 38.781.000 EUR, predsednik nadzornega sveta: Alejandro Douglass Plater.


