Prodajna ponudba za člane OZS – Mozaik podjetnih
Številka ponudbe: 353.1
Veljavnost: od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020
Splošno
Naročnik Telekoma Slovenije, d.d., ki je hkrati tudi imetnik poslovne kartice Mozaik podjetnih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v
nadaljevanju OZS), lahko koristi določene ugodnosti oziroma akcijske ponudbe storitev, če:

je istočasno nov ali obstoječi naročnik izbranega mobilnega naročniškega paketa in nov ali obstoječi naročnik izbranega paketa fiksnih
storitev in hkrati pa ima skupni račun,

ugodnost se uporabnikom vklopi za obdobje 12 mesecev od dneva vklopa.

Ugodnosti pri mobilnih paketih
Popust za člane OZS
Mesečna naročnina je znižana za:

5,00 EUR pri paketih Naj A, Naj B, Naj C, Dostopni Start, Dostopni A, Dostopni B, Brezskrbni A, Brezskrbni B, Dogaja, Enostavni A, Enostavni
B, EU brezskrbni, EU neomejeni, Gluhi A, Paket SOS-plus, Penzion Brezskrbni.
Naročnik izbranih mobilnih naročniških paketov (Dostopni Start, Dostopni A, Dostopni B, Brezskrbni A, Brezskrbni B, Dogaja, Enostavni A,
Enostavni B, EU brezskrbni, EU neomejeni, Gluhi A, Paket SOS-plus, Penzion Brezskrbni) je upravičen do znižane mesečne naročnine mobilnega
paketa v primeru, da je hkrati nov ali obstoječi naročnik paketa fiksnih storitev in fiksnih poslovnih paketov, hkrati pa ima naročen skupni račun.
Znižane mesečne naročnine ni mogoče uveljavljati pri storitvah klicnega dostopa do interneta, kabelski televiziji (KKS) na koaksialnem omrežju
ter preostalih fiksnih storitvah. Ponudba ne velja za pakete Modri, Modri Plus, Modri Svet, Modri Net, Modri Domači, Modri poslovni paket,
Enostavni poslovni paket, Premium poslovni paket ter Poslovni paket mobitel in internet.

Izključevanje popustov oziroma ugodnosti, ki znižujejo mesečno mobilno naročnino
Popust z naslova ugodnosti za člane OZS se ne izključuje s popustom Poveži in prihrani – elektrika. Izključuje pa se z vsemi ostalimi popusti
na mesečno naročnino tudi s popustom Poveži in prihrani, v kolikor ni to drugače opredeljeno s prodajno ponudbo akcije.

Prekinitev
Če naročnik pri mobilnem paketu koristi popust za člane OZS, se mu v primeru prekinitve izbranega paketa fiksnih storitev in/ali fiksnega
poslovnega paketa in/ali skupnega računa za izbrani mobilni paket in/ali prekinitve članstva v OZS zaračuna polna mesečna naročnina.

Naročilo ugodnosti
Za vklop ugodnosti je treba izpolniti Vlogo za vklop ugodnosti za imetnike kartice Mozaik podjetnih ter jo poslati na naslov, ki je zapisan na obrazcu.
Obrazec je na voljo v Telekomovih centrih, pri pooblaščenih posrednikih Telekoma Slovenije in na spletni strani Telekoma Slovenije
www.telekom.si.
Naročnik, ki ugodnosti naroča v Telekomovem centru ali pri pooblaščenem posredniku, je dolžan pokazati veljavno kartico Mozaik podjetnih. Če
naročnik ugodnost naroča po pošti ali po e-pošti, je dolžan pravilno izpolnjenemu obrazcu priložiti tudi fotokopijo kartice Mozaik podjetnih.
Do ugodnosti je naročnik upravičen le na naročniških razmerjih, ki so sklenjena v imenu osebe, ki je obenem imetnica kartice Mozaik podjetnih,
kar mora biti s kartice tudi razvidno.
S podpisom Vloge za vklop ugodnosti za imetnike kartice Mozaik podjetnih upravičenec dovoljuje izmenjavo podatkov med Telekomom Slovenije
in OZS, v namen preverjanja upravičenosti do te ponudbe.

Pojmi, uporabljeni v prodajni ponudbi



Naročnik je fizična ali pravna oseba, ki s Telekomom Slovenije ob upoštevanju Splošnih pogojev uporabe sklene naročniško pogodbo kot
končni uporabnik elektronskih komunikacijskih storitev.
Skupni račun za storitve Telekoma Slovenije je skupni račun za mobilne naročniške pakete in pakete fiksnih storitev in/ali PSTN/ISDN/WLL
in/ali fiksne poslovne pakete in/ali elektriko Telekoma Slovenije. Naročnik izpolni Vlogo za izdajo skupnega/samostojnega računa za storitve
Telekoma Slovenije. Skupni račun združuje račune za storitve oziroma razmerja istega naročnika.

Vse cene v dokumentu vključujejo DDV.
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