
 

 

1. Gostilna išče šefa na VOYO 
 

- TV-program Gostilna išče šefa  24/7  
o Od 29. 8. 2015 do 12. 9. 2015 (do 23:59) lahko vsi TV naročniki CATV Selnica 

brezplačno spremljajo poseben TV-program Gostilna 24/7 na programskem mestu 18.  
o Od 13. 9. 2015 dalje je TV-program Gostilna 24/7 možno spremljati še naprej ob 

naročilu videoteke VOYO. Cena je 7 eur/mesec, brez vezave. 
o Z naročilom videoteke VOYO si lahko naročniki poleg šova Gostilna išče šefa ogledajo tudi 

številne oddaje, nastope in zakulisja domačih in licenčnih šovov ter imajo dostop do 
bogate videoteke filmov, serij, oddaj, risank in telenovel – več kot 2.500 vsebin v vsakem 
trenutku. 
 

- Aktivacija na drugih napravah (računalnik, tablica, pametni TV, pametni telefon) 
o Glej točko 3 

 
 

2. Splošno o VOYO 

VOYO je najbogatejša videoteka in televizija z izbrano ponudbo filmskih uspešnic, popularnih 
serij, resničnostnih šovov, risank za najmlajše, telenovel, športnih prenosov, tematskih 
oddaj, in hitov domače produkcije. Vsak mesec je na voljo preko 2500 TV-vsebin na vašem set-
up boxu, računalniku, tablici, pametnem telefonu in pametnem televizorju*. Vse to za samo 7 
eur/mesec. 
 
Vsebine na zahtevo iz videoteke IZBERI+POGLEJ in najbolj priljubljene TV-programe POP TV, Kanal A, 
KINO, BRIO in OTO v živo ali s 7-dnevnim časovnim zamikom lahko spremljate na računalniku, 
pametnih telefonih, tablicah (v operacijskih sistemih iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone) 
in pametnih televizorjih (LG, Philips, Samsung, Android TV). Povežite vse svoje priljubljene 
naprave ter VOYO spremljajte kjerkoli in kadarkoli! 
 
 
*Aplikacija je na voljo v operacijskih sistemih Android, iOS, BlackBerry in Windows Phone ter na 
pametnih televizorjih LG, Phillips, Samsung, Android TV. 
 
 

3. Aktivacija VOYO  

POSTOPEK NAROČILA  

- Naročnik naroči mesečno naročnino na storitev Voyo pri Operaterju preko Operaterjevih 
kanalov naročanja, ki jih Operater uporablja v času sklepanja te pogodbe (telefon, elektronska 
pošta, ipd.). 

- Operater preko web service-a https://zkos.voyo.si  aktivita in deaktivira uporabnike. 
- Za aktivacijo Operater v web service vnese: 

• unikatno ID številko naročnika (obstoječo ID številko, ki jo uporablja za 
evidentiranje/mesečni obračun svojih storitev naročniku, 

• elektronski naslov naročnika 
• in klikne aktiviraj 

https://zkos.voyo.si/


- Operaterjev naročnik na elektronski naslov prejme avtomatsko elektronsko sporočilo z  
povezavo (kodo) za aktivacijo Voyo naročnine (avtomatski e-mail prejme Operater v vednost, 
bc). Primer avtomatskega elektronskega sporočila je v Prilogi. 

- S klikom na link se naročnika preusmeri na www.voyo.si/koda, kjer se registrira (vpis 
elektronskega sporočila in izbira gesla) in potrdi aktivacijo dostopa. 

- V primeru težav POPTV-jev klicni center nudi pomoč – 080 44 44, vsak delavnik od 8.00 do 
22.00  (v času GIŠ). 

- Ob odjavi naročnika Operater v web servicu https://zkos.voyo.si  poišče uporabnika (po ID 
številki ali elektronskem naslovu) ter klikne deaktiviraj. 

 
 
*Aplikacija je na voljo v operacijskih sistemih Android, iOS, BlackBerry in Windows Phone ter na 

pametnih televizorjih LG, Phillips, Samsung, Android TV. 
 
 

Za več informacij o aktivaciji drugih naprav se naročniki lahko obrnejo tudi na VOYO klicni center: 080 

44 44.  

Delovni čas VOYO klicnega centra 

 delavniki:  8:00–22:00 

 vikend: 10:00–22:00 

http://www.voyo.si/koda
https://zkos.voyo.si/

