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Podatki o naročniku:
naziv/priimek in ime

številka in ime pošte

naslov

davčna številka

mobilna telefonska številka

Želim



vklop



izklop

Žepnine Mobi na naslednjih številkah Mobi:

Višina limita Žepnine Mobi (le za vklop):






10 evrov
10 evrov
10 evrov
10 evrov











20 evrov
20 evrov
20 evrov
20 evrov

30 evrov
30 evrov
30 evrov
30 evrov

O spremembi želim obvestilo na:

 vse zgoraj navedene številke
kontaktna telefonska številka

Pomembna obvestila:
• Telekom Slovenije, d.d., (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) lahko zavrne ali odobri nižji znesek mesečnega limita, kot ga želi naročnik.
• Naročnik jamči za pravilnost izbranih številk Mobi, katerim bo do preklica vsak mesec plačal nakupe, opravljene z Moneto.

Izjava:
• S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a in soglašam s Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., Pogoji
poslovanja in uporabe storitve Mobi in Pogoji uporabe storitve Moneta, ki so objavljeni na spletnem mestu www.telekom.si.

V primeru sklenitve Pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, naročnik potrjuje:
• da je seznanjen, da je prodajna ponudba s pogoji za blago/storitev, vklju čno s podatki o značilnosti blaga/storitve, ceni, morebitnih dodatnih stroških, trajanju in
pogoji za prenehanje pogodbe, na voljo na spletnem mestu www.telekom.si ter na prodajnih mestih Telekoma Slovenije;
• da je seznanjen s Pogoji nakupa blaga in storitev (PP), vključno s pogoji, roki in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v odstopnem roku 14
dni, ki so na voljo na www.telekom.si ter na prodajnih mestih Telekoma Slovenije;
• da pri nakupu storitve izrecno soglaša, da se lahko opravljanje storitve začne v odstopnem roku 14 dni, kot ga opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.
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 kakovosti storitev družbe Telekom Slovenije, (2) da mi lahko družba Telekom Slovenije pošilja osebno prilagojena obvestila prek sporočil
SMS in MMS, pošte in elektronske pošte ter neposrednih glasovnih in video klicev do preklica tega soglasja. Telekom Slovenije se obvezuje, da bo podatke
obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.



soglašam



ne soglašam

Izpolnjeno vlogo lahko oddate v najbližjem Telekomovem centru ali jo pošljete na naslov Telekom Slovenije, d.d., Bonite in izterjave, Cigaletova
15, 1000 Ljubljana oziroma po faksu na številko (01) 47 22 350. Za dodatne informacije pokličite na številko 041 700 704 vsak delovni dan med
8. in 19. uro.

`sig, fd=naročnik/zastopnik, sl=MC, st=1,
sq=1`

kraj

datum

izpis priimka in imena zastopnika pravne osebe

Izpolni Telekom Slovenije, d.d., oz. pooblaščen posrednik

izpis imena zaposlenega

žig
naročnika

podpis naročnika/zastopnika pravne osebe
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