
CENIK

Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;
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SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - nedelja 29 29,71 12 3,57 26,15 27,46

SLOVENSKE NOVICE ponodeljek - sobota 25 24,00 10 2,40 21,60 22,68

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - petek 21 20,00 10 2,00 18,00 18,90

SLOVENSKE NOVICE - nedeljske 4 5,71 0 0,00 5,71 6,00
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SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - nedelja * 353 363,19 20 72,64 290,55 305,08

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - sobota * 301 288,90 20 57,78 231,12 242,68

SLOVENSKE NOVICE ponedeljek - petek * 254 241,90 20 48,38 193,52 203,20

SLOVENSKE NOVICE - nedeljske * 52 74,29 20 14,86 59,43 62,40

ČASOPIS SLOVENSKE NOVICE, založnik DELO d.o.o. 

Prodajna cena izvoda časopisa Slovenske novice z DDV:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 1,00 EUR; sobota: 1,05 EUR; Slovenske novice-nedeljske: 1,50 EUR;

Časopis SLOVENSKE NOVICE

MESEČNA NAROČNINA za JANUAR 2020

Časopis SLOVENSKE NOVICE

LETNA NAROČNINA za obdobje od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021

* Navedene cene letne naročnine veljajo samo pri plačilu naročnine v enkratnem znesku  najkasneje do 25. JANAURJA 2020.

Naročnina za tujino vsebuje poleg cene naročnine s splošnim popustom (brez dodatnih popustov) še poštne stroške po ceniku Pošte Slovenije. 
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CENIK

Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1509 Ljubljana

Stopnja DDV: 5 %, cene so v EUR;
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in DDV

SN DIGITAL PREMIUM - mesečni dostop  
spleta, 

naročnine
13,33 71,45 9,53 3,81 4,00

SN DIGITAL PREMIUM - letni dostop naročnine 85,71 46,67 40,00 45,71 48,00

SN DIGITAL PREMIUM - letni dostop z dodatnim popustom¹ naročnine 85,71 80,00 68,57 17,14 18,00

SLOVENSKE NOVICE (SN) DIGITAL PREMIUM, založnik DELO d.o.o. 

SN DIGITAL PREMIUM

(za naročnike na tiskano izdajo časopisa 

Slovenske novice vsaj 5 dni v tednu)

  MESEČNA, LETNA NAROČNINA 

¹ Naročnik je upravičen do znižane letne naročnine le v primeru, da ima za isto obdobje hkrati plačano letno naročnino na tiskano edicijo za najmanj 5 dni v tednu.

* Android Slovenske novice - posamezni izvod časopisa Slovenske novice s prilogo stane 2,29  € (dostop preko https://play.google.com/store).

* Ipad Slovenske novice - posamezni izvod časopisa Slovenske novice s prilogo stane 2,29  € (dostop preko http://store.apple.com/us). 

Navedenim popustom se ne prištevajo kakršnikoli drugi popusti. 

Naročnine za Premium digitalni dostop ni možno plačati za daljše obdobje kot je plačana naročnina na tiskan izvod izbranega časopisa. 

Uporabnik lahko dostopa do vsebin po aktivaciji kode, ki jo opravi sam v sistemu.
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