
Povečanje hitrosti internetnih paketov in sprememba cenika KTV
Radenci s 1.2.2016

Vsem naročnikom KTV Radenci sporočamo, da bomo s 1.2.2016 spremenili ceno mesečne
naročnine osnovne ponudbe KTV Radenci in cene paketov s vključenim internetom  v
našem kabelskem sistemu. Cene paketov v OŠO ostajajo nespremenjene. 

Razlog  povečanja  mesečne naročnine  je  v  spremenjenih  razmerah na trgu  predvsem zaradi
občutnega  zviševanja  prispevkov  za  kolektivne  avtorske  pravice,  kot  tudi  zviševanja  cen  že
vključenih ponudnikov TV programov.  V času od zadnje podražitve smo dodali, kar nekaj novih
plačljivih TV programov (FASHION BOX, 360 TUNE BOX, DISNEY CHANNEL, FILMBOX SRT
HOUSE, FILMBOX +, FAST & FUN BOX, FILM BOX HD, DOCU BOX HD, FIGHT BOX HD,
24KITCHEN, FOX CRIME in SKY NEWS ter 35 radijskih programov).

Nova cena mesečne naročnine na KTV Radenci je večja za 1,50€ in bo od 1.2.2016 znašala 
16,45€ na mesec.

Konec  leta  2015  smo skupaj  z  našim dobaviteljem interneta  in  telefonije,  družbo  SOFTNET
d.o.o.,  nadgradili  opremo na standard DOCSIS 3.0, kateri  omogoča na obstoječih koaksialnih
kablih hitrosti interneta, ki so bile doslej možne le preko optičnih povezav. Ta nadgradnja nam je
omogočila, da bodo na koaksialnem omrežju KTV RADENCI že v začetku januarja 2016 občutno
povečane hitrosti na vseh paketih za fizične osebe. Ob tem pa bo prišlo tudi do sprememb v
ceni naročnine. Sprememba cen bo začela veljati s 1.2.2016. Zaradi zvišanja cen paketov imajo
naročniki, v mesecu februarju in marcu leta 2016, možnost brezplačnega prehoda v nižji paket. 

Več podrobnosti o  spremembah posameznih paketov je prikazano v naslednjih dveh tabelah.

Spremembe hitrosti internetnih paketov za fizične osebe  TROJČKI
KTV + Internet + Telefonija* 

Paketi 
Max hitrost v bps

dosedanja
Max hitrost v bps

NOVA 
Nova cena od

1.2.2016

 Trio Osnovni 512k / 128k 4M / 384k 30,95 €

Trio Lahki 1M / 256k 10M / 1M 37,45 €

Trio Razširjeni 3M / 384k 20M / 1M 41,45 €

 Trio Družinski 10M / 1M 30M / 2M 46,55 €

 Trio Ultra
20M / 1M 120M / 5M 67,95 €

* Poraba telefona ni všteta v ceno paketa in se zaračunava skladno s cenikom za telefonijo.



Spremembe hitrosti internetnih paketov za fizične osebe DVOJČEK
KTV + Internet 

Paketi 
Max hitrost v bps

dosedanja
Max hitrost v bps

NOVA 
Nova cena od

1.2.2016

Osnovni 512k / 128k 4M / 384k 33,45 €

Lahki 1M / 256k 10M / 1M 38,45 €

Razširjeni 3M / 384k 20M / 1M 44,45 €

Družinski 10M / 1M 30M / 2M 46,45 €

Ultra
20M / 1M 120M / 5M 76,45 €

Cena za Duo paket -  KTV + Telefon se spreminja za povečanje mesečne naročnine KTV
Radenci in znaša od 1.2.2016 naprej 19,05€.

Cenik je bil sprejet 23.12.2015 na seji sveta KTV Radenci in je bil v skladu s splošnimi pogoji
objavljen na internem TV kanalu in spletni strani, dne 31.12.2015.  


