Klic v sili: 112

Več informacij:
www.sos112.si
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Na številko 112 lahko kadarkoli brezplačno pokličete
s stacionarnega ali mobilnega telefona, tudi če
je račun prazen. Na številko 112 lahko pošljete
tudi kratko sporočilo (SMS).
Podatki o klicih na številko 112 se hranijo šest mesecev.
Zloraba klica na to številko je kazniva.
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