Naročilo dodatnih storitev, Vloga za spremembo Pogodbe o sklenitvi
naročniškega razmerja v delu, ki določa dodatne storitve Mobitel
Podatki o naročniku:
naziv/priimek in ime

številka in ime pošte

naslov

mobilna telefonska številka

Naročam  vklop
 izklop naslednjih storitev
 Odkrita identiteta kličočega (možnost prikrivanja)
 CLIP (prikaz identitete kličočega)
 Zapora za vse dohodne klice2
 Zapora za vse odhodne klice2
17
 PLUS5
 PLUS318
 Zapora za odhodne mednarodne klice2
 Zapora za dohodne klice, kadar je naročnik izven domačega omrežja 2
 Zapora za odhodne mednarodne klice, razen v domače omrežje 2
 Prepoved tujina (onemogočeno gostovanje v tujini)
 Predvajanje MNP-odzivnika
 Večerni in vikend pogovori
 Večerni in vikend pogovori – ločeni račun
 Komercialne številke 090 – INFORMACIJE
 Komercialne številke 090 – ZABAVA
 Glasovanje z ukaznim nizom (USSD televoting)
 Integral Poslovni (MS Exchange ali Lotus Domino)
 Integral – ločeni račun (POP3/IMAP e-poštni strežniki)
 Integral (POP3/IMAP e-poštni strežniki)
 HBO GO15
 TViN Shramba M15
 TViN Shramba L15
 Opcija 10016
 Tujina Internet S
 Tujina Internet M
 Tujina Internet L
 Neomejeni pogovori v mobilno omrežje Telekoma Slovenije8
 Neomejeni pogovori v mobilno omrežje Telekoma Slovenije (LR) 8
 1 ura pogovorov v druga omrežja  1 ura pogovorov v druga omrežja (LR)
 3 ure pogovorov v druga omrežja  3 ure pogovorov v druga omrežja (LR)
APN:

 Komunikator (USB)
 SMS pošiljanje (MO)
 SMS-sprejemanje (MT)
 SMS-zgrešeni klici
 Razširjeni telefonski predal
 Konferenčna zveza
 Ukinitev EVRO SMS
 Blokada GPRS v tujini
 Dodatna številka za prenos faksimilnih sporočil1
 Dodatna številka za prenos podatkov1
 Hitri prenos podatkov (HSCSD)
 Mini prenos podatkov
 Mobilni Internet3  200 MB  1 GB
 50 MB9
 2 GB
 20 GB
 5 GB
 Multimedijska sporočila (MMS) 
 Videotelefonija
 Govor4
 BlackBerry
 BlackBerry poslovni
 Mobilni Internet nočna izbira
 SMS-paket3
 SMS 200
 SMS 1000
 SMS-paket – ločeni račun3
 SMS 200
 SMS 1000
 Klici MPO5
 Hitri Internet LTE/4G 2010
 Petka7
 Hitri Internet LTE/4G 10010
 DGPS:
priimek in ime uporabnika (za obveščanje s strani GIS-a)

e-poštni naslov ali tel. št. uporabnika (GIS)

 Nakup dodatne količine za dvig meje principa pravične porabe
 1 GB6
 5 GB6
 20 GB6

 50 minut pogovorov v vsa slovenska omrežja9
 50 sporočil9
 EU S
 EU M
 EU L
 Osnovni mobilni zakup11
12
12
12
 Balkan S
 Balkan M
 Balkan L
 Osebni mobilni zakup11
13
13
13
 Svet S
 Svet M
 Svet L
 Skupni mobilni zakup11
14
14
14
14
 EU Internet S  EU Internet M  EU Internet L  EU Internet XL

trajni

enkratni









1

Dodatne številke vam bomo poslali prek sporočila SMS.
Naročnik si mora izbrano storitev aktivirati tudi na mobilnem aparatu.
Menjava storitve Internet Mobitel in SMS-paket bo urejena v naslednjem obračunskem obdobju, to je s prvim v naslednjem mesecu.
4
Storitev se doda z mesečno naročnino in priključno takso Podatkovnim paketom (naročniškim paketom Internet Mobitel).
5
Naročilo dodatne storitve Klici MPO je možno za Pakete A, B, C in za Povezani 120, Povezani 400.
6
Velja za nakup Internet piko, Internet mini, Internet start, Internet neomejeno, Internet start Premium, Internet neomejeno Premium, Internet LTE/4G in Internet LTE/4G poslovni. Vklop dodatne količine velja za tekoče
obračunsko obdobje (tekoči koledarski mesec). Nakup dodatne količine za dvig meje principa pravične porabe se lahko opravi večkrat.
7
Storitev lahko vključi le naročnik Itak Džabest paketa.
8
Velja za obstoječe in nove naročnike storitev Mobitel, razen naročnikov paketov A, B, C in Mega povezani.
9
Storitev lahko vključi le naročnik Penzion plus paketa ali paketa Penzion 100. Storitev velja do preklica.
10
Storitev Hitri Internet LTE/4G 100 in Hitri Internet LTE/4G 20 ni možno naročiti na paket NMT osnovni in podatkovni paket.
11
Velja za naročnike naročniških paketov Osnovni mobilni zakup, Osebni mobilni zakup in Skupni mobilni zakup. Zakup dodatnih količin oziroma enot storitev naročnik določi v tej vlogi, in sicer v skladu s prodajno
ponudbo za izbrani naročniški paket. Zakupljene količine oziroma enote storitev, ki jih lahko naročnik porabi v tekočem obračunskem obdobju, so sestavljene iz osnovnega zakupa količin, določenega v pr odajni
ponudbi za izbrani naročniški paket in dodatnih količin oziroma enot storitev, ki jih naročnik navede v tej vlogi.
12
Zakup storitev velja v naslednjih državah: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Makedonija in Srbija. Zakup storitev velja do preklica.
13
Zakup storitev velja v državah 3. območja. Seznam držav po območjih je na voljo na www.telekom.si. Zakup storitev velja do preklica.
14
Zakup prenosa podatkov velja na območju Evropske unije. Zakup prenosa podatkov velja do preklica.
15
Velja za naročnike naročniških paketov Mobilni Internet XS, Mobilni Internet S, Mobilni Internet M, Mobilni Internet L in Mobilni Internet XL.
16
Velja za naročnike naročniških paketov Enostavni 100, Enostavni 300, Poslovni Enostavni 100, Poslovni Enostavni 300, Net 2GB in Net neomejeni.
17
Opcijo PLUS5 si lahko od 7. 2. do 31. 3. 2014 vključijo naročniki paketov Džabest 250 in Džabest 250 za zmeri.
18
Opcijo PLUS3 si lahko od 7. 2. do 31. 3. 2014 vključijo naročniki paketov Džabest 2000 in Džabest 3000, Džabest 2000 za zmeri in Džabest 3000 za zmeri.
2
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Izjave in pomembna obvestila:
• Prodajna ponudba s pogoji za posamezno dodatno storitev je na voljo na spletni strani www.telekom.si ter na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.
• S to vlogo zahtevam spremembo Pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja v delu, ki določa dodatne storitve Mobitel.
• S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev Telekoma Slovenije, d.d., (v nadaljevanju: SPU) ter da prevzemam vse pravice
in odgovornosti, ki izhajajo iz SPU.
• S podpisom soglašam, da izvedena pozitivna rešitev te vloge predstavlja veljavno spremembo Pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja v zgoraj navedenem obsegu.
• Dodatne storitve bodo vključene najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge oziroma v skladu s prodajno ponudbo za posamezno dodatno storitev
• Dodatne storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom.

Izpolnjeno vlogo oddajte v Telekomovem centru ali jo pošljete na naslov Telekom Slovenije, d.d., Služba za naročniška razmerja,
Ljubljana, po faksu na številko 01 47 22 062 ali na e-naslov info@telekom.si.
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