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Podatki o naročniku:
naziv/ime in priimek

naslov

številka in ime pošte

 Zahtevam spremembo modela ločevanja in limita pri storitvi Ločeni račun
mobilna
tel. št.

limit (v EUR)
mobilna
brez DDV z DDV tel. št.

model ločevanja

limit (v EUR)
model ločevanja

brez DDV z DDV

Izjava:
• S podpisom naročnik soglašam, da se na podlagi te vloge ustrezno spremeni 3. člen Pogodbe o vzpostavitvi Ločenega računa za plačevanje mobilnih elektronskih
komunikacijskih storitev za uporabnike službenih telefonov (v nadaljevanju: Pogodba).
• S podpisom se naročnik zavezujem, da bom obvestil uporabnika o storjeni spremembi 3. člena Pogodbe.
• S podpisom naročnik soglašam, da sem seznanjen s spremembo 3. člena Pogodbe.

V primeru sklenitve Pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, naročnik potrjuje:
• da je seznanjen, da je prodajna ponudba s pogoji za blago/storitev, vključno 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.

 Zahtevam izklop storitve Ločeni račun za naslednje mobilne telefonske številke
mobilna tel. št. ime in priimek uporabnika

mobilna tel. št. ime in priimek uporabnika

Izjava:
• Vloga je veljavna s podpisom ene od pogodbenih strank: naročnik ali uporabnik.
• Družba Telekom Slovenije bo v skladu s Pogoji storitve Ločeni račun za plačevanje storitev mobilnega omrežja Telekoma Slovenije za uporabnike službenih
telefonov o izklopu Ločenega računa obvestila obe pogodbeni stranki.

Pomembna obvestila:
• Vloga za spremembo oziroma izklop storitve Ločeni račun bo obdelana v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge.

Izpolnjeno vlogo oddajte v Telekomovem centru ali jo pošljete na naslov Telekom Slovenije, d.d., Naročniška razmerja, 1546 Ljubljana, po
faksu na številko 01 472 20 60 ali na e-naslov info@telekom.si.
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