Vloga za vklop/izklop zunanjih storitev
Podatki o naročniku/uporabniku Mobi:

<mob_dm><sett><doc_type>mob_subscriber_document</doc_type><folder>/MOB/PPM/EP/SP/MC/Subscriber/Current</folder><owner>epero</owner><permissions><acl_name>mob_subscriberdocument</acl_name></permissions></sett><atts><mob_external_code/><mob_barcode>09102012004511492</mob_barcode><mob_type_id>127</mob_type_id><mob_type>Zunanje
storitve</mob_type><mob_msisdn>03168070
8</mob_msisdn><mob_subscription_id/><mob_subscriber_number>1689787</mob_subscriber_number><mob_subscription_inet_id>4511492</mob_subscription_inet_id><object_name>09102012004511492</object_name><mob_category>GSM</mob_category><title>Zunanj
e storitve</title></atts></mob_dm>

Mobilna telefonska številka:

naziv/priimek in ime

mobilna telefonska številka

mobilna telefonska številka

naslov

mobilna telefonska številka

mobilna telefonska številka

številka in ime pošte

mobilna telefonska številka

mobilna telefonska številka

mobilna telefonska številka

mobilna telefonska številka

rojstni datum

kraj rojstva

Zahtevam vklop/izklop naslednjih zunanjih storitev:
Storitve informativne in zabavne narave (označite spodaj želene sklope):
 Vklop  Izklop sklop Informacije
 Vklop  Izklop Komercialne številke 090 – ZABAVA in DONACIJE
 Vklop  Izklop sklop Ostalo
 Vklop  Izklop Glasovanje z ukaznim nizom (USSD televoting)
Vklop
Izklop
sklop Vsebina za odrasle


 Vklop  Izklop Komercialne številke 090 - INFORMACIJE
 Vklop  Izklop sklop Zabava
 Vklop  Izklop Prenos dobroimetja med računi Mobi
 Vklop  Izklop sklop Profil plačljivo
 Vklop  Izklop sklop Profil
 Vklop  Izklop sklop Posredovanje
 Vklop  Izklop sklop DCB Posredovanje
 Vklop  Izklop sklop Oglaševanje
 Vklop  Izklop sklop SMS-donacije
Moneta:
Moneta je priročna in varna storitev plačevanja z mobilnim aparatom, pri čemer na plačilnih mestih Moneta namesto gotovine ali plačilne kartice uporabite svoj
mobilni aparat. Nakupovanje z Moneto je priročno, stroške vseh nakupov pa poravnavate enkrat mesečno.



Vklop



Izklop

storitev MONETA



Izklop

MONETA PIN

Izjava:
• S podpisom vloge za Vklop/izklop storitve Moneta izjavljam, da sem seznanjen s Pogoji uporabe storitve Moneta, ki so objavljeni na http://www.telekom.si, http://www.moneta.si ter na
prodajnih mestih Telekoma Slovenije, in da se z njimi strinjam.

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.

Pomembna obvestila:
• Vklop zunanjih storitev v sklopu Vsebina za odrasle lahko zahtevajo le polnoletni uporabniki Mobi.
• Po trikratnem napačnem vnosu kode PIN na Moneti se uporaba kode PIN zaklene. V tem času ni možna uporaba storitve Moneta. Uporabnik mobilne telefonske številke lahko kodo PIN
spreminja sam.
• Vklop ali izklop storitve bo urejen najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge.
• Dodatno varnost pri plačilih z Moneto si zagotovite z vklopom kode PIN. Vklop in upravljanje s kodo PIN na Moneti poteka prek ukaznih nizov (primer vklopa kode PIN: * 134* koda PIN# in
potrditev s tipko za klic).
Dokler koda PIN na Moneti ni vklopljena, lahko plačila z Moneto opravljate brez njenega vnosa. Ko pa je koda aktivirana, plačilo brez kode PIN ni več mogoče. Koda PIN se uporablja na vseh
vrstah plačilnih mest, razen na Moneta Avtomatih.
Po izklopu kode PIN na Moneti družba Telekom Slovenije, d.d., (v nadaljevanju Telekom Slovenije) ne prevzema odgovornosti za uporabo plačilne storitve Moneta. Plačevanje se od izklopa
kode PIN na Moneti, in vse do njene ponovne aktivacije s strani naročnika, uporablja brez tega dodatnega varnostnega elementa.
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Priloge:
• osebni dokument na vpogled
• kopija certifikata Mobi ali kopija kartice SIM Mobi ali kopija izpisa kod PIN in PUK (velja za uporabnike Mobi).
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

Naročnik zagotavlja, da so v vlogi navedeni podatki točni in resnični.
Izpolnjeno vlogo oddajte v Telekomovem centru ali jo pošljete na naslov Telekom Slovenije, d.d., Naročniška razmerja, 1546 Ljubljana, po faksu
na številko 01 47 22 062 ali na e-naslov info@telekom.si.

`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

GO 3.2/156.21 (5. 6. 2017)

šifra prodajnega mesta
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