Vloga za urejanje dostopov do portala Moj Telekom
<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_subs
criber-document</acl_name></permissions></sett><atts><mob_external_code/><mob_barcode>09102013005338257</mob_barcode><mob_type_id>145</mob_type_id><mob_type>Moj

Podatki o naročniku/uporabniku Mobi:
priimek in ime/naziv pravne osebe

številka SPP (najdete jo na
računu pod podatki o naročniku)

zastopnik pravne osebe

kontaktna tel. št.*

naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe

davčna številka

rojstni datum*

kontaktna oseba*

e-naslov (za Moj Telekom)

poštna številka in ime pošte

mobilna telefonska številka za uporabnika Mobi

številka kartice SIM Mobi
(Priloga: kopija certifikata Mobi ali kopija kartice SIM Mobi ali kopija okvirja SIM)

*Podatki, ki so označeni z zvezdico, so neobvezni.

Želim vklop/spremembo nivoja pravic za dostop do portala Moj Telekom:
 Nivo 1: Popolni dostop
 Nivo 2: Omejeni dostop
Dostop s popolnim vpogledom v podatke in možnostjo
popolnega upravljanja z razmerji naročnika.

Dostop z omejenim vpogledom v podatke in možnostjo
omejenega upravljanja z razmerji naročnika.

Želim dodeliti pravice za dostop do portala Moj Telekom drugim registriranim uporabnikom na portalu Moj
Telekom za naslednje mobilne številke/uporabniška imena oz. želim spremembo nivoja pravic za dostop do
portala Moj Telekom za naslednje mobilne številke/uporabniška imena, katerih naročnik sem:
POPOLNI OMEJENI

Telefonska številka/
uporabniško ime:

Nivo 1
















Nivo 2 E-naslov uporabnika (za Moj Telekom):

Opombe:
















Uporabniki Mobi:

 želim izdajo številke SPP zaradi izdaj kode Telekom ID
 na svoje naročniško razmerje želim dodati številko Mobi
Izjava:
• S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., in Pogoji uporabe
spletnih mest in mobilnih aplikacij Telekoma Slovenije, d.d., ter da prevzamem vse pravice in odgovornosti, ki izhajajo iz navedenih pogojev.
• Vloga za urejanje dostopov do portala Moj Telekom bo obravnavana najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge.
• Podatki, ki sem jih navedel/a na obrazcu, so točni in resnični.

Izpolnjeno vlogo oddajte v Telekomovem centru ali jo pošljete na naslov Telekom Slovenije, d.d., Služba za naročniška razmerja, 1546
Ljubljana, po faksu na številko 01 47 22 062 ali na e-naslov info@telekom.si.

`sig, fd=narocnik, sl=MC, st=1, sq=1`

kraj

datum

podpis poroka/skrbnika/starša

Izpolni Telekom Slovenije, d.d., oz. pooblaščen posrednik

izpis imena zaposlenega

žig
naročnika

podpis naročnika/uporabnika
Mobi/zastopnika pravne osebe
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