Izkoristite popust za mobilne
storitve Telekoma Slovenije
Telekom Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije sodelujeta že vrsto let,
zato smo za vse imetnike kartice Mozaik podjetnih pripravili posebno ugodnost:

20 %

 opusta na mesečno naročnino
p
mobilnega paketa Telekoma Slovenije1.

V ponudbi imamo različne pakete, ki vsebujejo različne enote storitev. Tako lahko izberete sebi primernega, glede
na uporabo klicev, sporočil in prenosa podatkov. Če izberete paket Brezskrbni bo vaša mesečna naročnina s popustom le 13,08 EUR na mesec, v paketu pa dobite:
neomejene klice v vsa slovenska omrežja,
neomejena sporočila SMS/MMS,
prenos podatkov v Sloveniji plačate po porabi oz. največ 4,1 EUR na mesec – 6 mesecev brezplačno2.
V akcijski ponudbi izkoristite brezplačno spremembo paketa in do pol leta 10 GB mobilnega interneta brezplačno2,
nato pa prenos podatkov plačate glede na porabo, a nikoli več kot 4,1 EUR na mesec.

•
•
•

Vabljeni v Telekomov center, kjer boste z izkušenimi svetovalci izbrali
najboljši paket za svoje podjetje.
U godnost velja za imetnike kartice Mozaik podjetnih do 30. 4. 2016 in se jo lahko koristi vsak mesec. Uveljavlja se jo lahko le na naročniških razmerjih, ki so sklenjena v imenu osebe, ki je obenem imetnica kartice Mozaik podjetnih, kar mora biti iz kartice razvidno. Ugodnost 20 % popusta na osnovno mesečno naročnino kateregakoli govornega
mobilnega paketa Telekoma Slovenije velja za nove in obstoječe naročnike storitev Mobitel. Popust na osnovno mesečno naročnino se izključuje z drugimi popusti ter z ugodnostjo znižane mesečne naročnine v primeru, ko so naročniki istočasno naročniki mobilnih paketov in storitev SiOL ali fiksnih poslovnih paketov ter imajo skupni račun. Ob
izgubi pravice do uporabe kartice Mozaik podjetnih naročniki niso več upravičeni do zgornje ugodnosti.
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Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket z mesečno naročnino 16,35 EUR vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Ugodnost brezplačnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije
velja za naročnike, ki v obdobju od 19. 11. 2015 do vključno 31. 1. 2016 sklenejo naročniško razmerje z navedenim paketom pod naslednjimi pogoji: novi naročniki (nov vklop, prehod iz predplačniškega razmerja Mobi v naročniško razmerje in prehod od drugega operaterja) ne glede na vezavo naročniškega razmerja ali obstoječi naročniki, ki se vežejo
na 24 mesecev z akcijskim nakupom naprave v skladu s pogoji akcijskega nakupa naprav, dobijo 6 mesecev navedene ugodnosti, obstoječi naročniki, ki se vežejo za 12 mesecev, pa dobijo 3 mesece navedene ugodnosti. Prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,008 EUR/
MB), vendar ne več kot 4,1 EUR na mesec. Pri prenosu podatkov velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) se hitrost prenosa podatkov omeji
na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s iz smeri uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene
količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 9,89 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa s storitvami Mobitel v navedeni paket pa se zaračuna enkraten znesek v višini 16,39 EUR. Neomejeni pogovori v vsa slovenska
omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim
osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.
Cene so v EUR brez DDV. Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu in ceniku drugih storitev obiščite www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto, pišite na poslovni@telekom.si ali pokličite 080 70 70.
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