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ID stranke

Podatki o naročniku:
naziv/ime in priimek

številka in ime pošte

naslov

Moneta Alarm
naročam o vklop
mobilna telefonska
številka

o izklop

znesek mejne
vrednosti za
Alarm (EUR)

Monitor Alarm
naročam o vklop
mobilna telefonska
številka

o spremembo storitve Moneta Alarm za naročniška razmerja:

dodatno SMS-obvestilo
o Alarmu na številko

o izklop

znesek mejne
vrednosti za
Alarm (EUR)

o spremembo storitve Monitor Alarm za naročniška razmerja:

dodatno SMS-obvestilo
o Alarmu na številko

o Monitor Alarm zakupljenih količin
naročam

o vklop

mobilna telefonska
številka

o izklop

meja za alarm
porabe *

dodatno obvestilo
o Alarmu na elektronski naslov

dodatno obvestilo
o Alarmu na elektronski naslov

uporabnik lahko
spreminja mejno
vrednost prek SMS-a
o da

o ne

o da

o ne

o da

o ne

o Monitor Alarm zakupljenih podatkov
o spremembo storitve Monitor Alarm zakup. količi/podatkov za naroč.
razmerja:

dodatno SMS-obvestilo
o Alarmu na številko

dodatno obvestilo
o Alarmu na elektronski naslov

90 %
90 %
90 %
* Meja za alarm pri Monitor Alarmu Zakupljene količine je prednastavljena na 90 % zakupljene količine. To pomeni, da se alarm sproži ob zaključku obračunske
seje, znotraj katere je bila presežena meja 90 % zakupljene količine, kar je lahko tudi več kot 90 %.
** Uporabnikom podatkovnih kartic predlagamo, da obveščanje o Monitor Alarmu naročijo tudi na elektronski naslov, saj se lahko SMS-obvestilo prezre.

Pomembna obvestila:
• Storitev bo urejena najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge.
Stranka (v primeru, da je fizična oseba) s podpisom soglašam, (1) da se moji zgoraj navedeni podatki, podatki iz naročniške pogodbe in podatki, ki se nanašajo na
mojo uporabo storitev iz naročniškega razmerja, lahko do preklica obdelujejo za namen prilagoditve ponudbe posameznim uporabnikom ter za namen izboljšanja
ponudbe in kvalitete storitev družbe Telekom, (2) da mi lahko družba Telekom pošilja osebno prilagojena obvestila preko sporočil SMS in MMS, pošte in
elektronske pošte ter neposrednih glasovnih in video klicev do preklica tega soglasja. Telekom se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
o

soglašam

o

ne soglašam

Izpolnjeno vlogo lahko oddate v najbližjem Telekomovem centru ali jo pošljete na naslov Telekom Slovenije, d.d.,
Oddelek za naročniške storitve, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana oziroma po faksu na številko: (01) 47 22 062.

`sig, fd=naročnik/zastopnik, sl=MC, st=1, sq=1`
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izpis priimka in imena zastopnika pravne
osebe//starša ali skrbnika osebe
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