PRODAJNA PONUDBA NAROČNIŠKEGA PAKETA SKUPAJ A, KI VELJA OD 20. 8. 2012 DO 31.8.2012

Vsebina
Paketa SiOL A

Telekom Slovenije, d.d. novim in obstoječim naročnikom storitev SiOL ob predložitvi kupona
ekskluzivnosti omogoča sklenitev naročniškega razmerja za uporabo mobilnih storitev za
naročniški paket Skupaj A. Naročniško razmerje za naročniški paket Skupaj A lahko ob predložitvi
kupona ekskluzivnosti sklene fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična
oseba, ki opravlja dejavnost, od 20. 8. 2012 do vključno 31. 8. 2012.

Kupon omogoča novim in obstoječim naročnikom storitev SiOL v obdobju od 20. 8. 2012 do 31. 8.
2012 sklenitev ne glede na število SiOL priključkov enega naročniškega razmerja za naročniški
paket Skupaj A. Kupon je objavljen v času akcijske ponudbe na spletnem mestu.
Naročnik storitev SiOL je naročnik ene izmed storitev SiOL (SiOL internet, SiOL telefonija, SiOL
TV in kabelska TV)

Pojmi uporabljeni
v ponudbi

Naročniški paket Skupaj A je samostojen in časovno omejen naročniški paket za uporabo
storitev Mobitel.
Priključna taksa za naročniški paket Skupaj A je cena, ki se zaračuna naročniku za aktiviranje
uporabe storitev naročniškega Paketa SiOL A.
Sprememba obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v naročniški paket Skupaj
A je enkratni znesek, ki se zaračuna naročniku.
Obračunski interval 60/1 pomeni, da se prva minuta pogovora zaračuna v celoti, nadaljnji
pogovor pa se zaračunava po sekundah.

Naročnik

Naročnik naročniškega paketa Paket SiOL A je lahko:

fizična oseba,

samostojni podjetnik posameznik ali

druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost.
ki je hkrati tudi naročnik storitev SiOL.
Naročnik sklene naročniško razmerje za Paket SiOL A v skladu s Splošnimi pogoji uporabe
elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. (3.poglavje: Sklenitev
naročniškega razmerja) v Telekomovih centrih in pri izbranih pooblaščenih posrednikih. Več
informacij o izbranih posredniških prodajnih mestih je na voljo na www.siol.net/storitve.




paket Skupaj A









paket Skupaj A je naročniški paket brez mesečne naročnine.
paket Skupaj A nima vključenih enot storitev, storitve se plačujejo po ceniku Paketa
SiOL A.
Enotna cena za klice v vsa slovenska omrežja in SMS/MMS sporočila.
Določena cena za prenos podatkov.
Cenik storitev velja za storitve, opravljene v domačem omrežju Mobitel z mobitelom v
okviru enega obračunskega obdobja.
Obračunski interval 60/1.
Naročnik naročniškega Paketa SiOL A ni upravičen do nakupa subvencioniranega
mobitela.
Naročnik naročniškega Paketa SiOL A je lahko nosilec Družinskih bonusov,
Avtotelefona, ALS-a, Družinske vezi in koristi ugodnost Moje tri številke.
Možen je vklop dodatnih storitev: Pogovori v druga omrežja, Mobilni Internet, SMS
pakete za naročnike, Podatkovne pakete za tujino, Paketi pogovorov in SMS-ov za tujino,



Večerni in vikend pogovori, Plačaj zame.
Naročnik naročniškega Paketa SiOL A je lahko član Mobitelovega programa zvestobe
in koristi ugodnosti.

Priključna taksa
paket Skupaj A

S sklenitvijo naročniškega razmerja za naročniški paket Skupaj A se naročniku zaračuna priključna
taksa v višini 11,87 EUR z DDV.

Naročnina

paket Skupaj A je naročniški paket storitev Mobitel brez mesečne naročnine.

Nakup mobitela

Naročnik naročniškega Paketa SiOL A ni upravičen do nakupa subvencioniranega mobitela.
Nakup mobitela je možen v okviru redne ponudbe.
V primeru, da naročniku, ki sklene v promocijskem obdobju eno od storitev SiOL in hkrati na
podlagi kupona ekskluzivnosti sklene naročniški paket Skupaj A, zaradi tehničnih omejitev ni
mogoče zagotoviti SiOL interneta (in posledično tudi SiOL telefonije in SiOL televizije) ali SiOL
TV in uporabnik v 15 dneh po tem, ko je bil s strani Telekoma Slovenije o tem obveščen in ne
odstopi od naročila, se naročnik strinja, da preide v naročniško razmerje paketa Povezani 2000.
V primeru prekinitve storitve SiOL si lahko Telekom Slovenije, d. d., pridržuje pravico, da lahko
spremeni paket Skupaj A v naročniški paket Povezani 2000

Omejitve

V okviru naročniškega Paketa SiOL A ni možno:

Vključiti Poslovnega kompleta, MPO in EPO.
V primeru zakupa dodatnih storitev, se najprej črpajo količine kupljenega zakupa, nato se storitve
plačujejo po ceniku paketa.
V primeru, da naročnik naročniškega Paketa SiOL A v okviru ugodnosti Točke povezanosti
vključijo ugodnost, ki je vezana SMS-e/ pogovore, se uporabniku najprej porabljajo količine SMSov/ pogovorov, ki jih je prejel v okviru Točk povezanosti, potem se plačujejo po ceniku paketa.

Prehod obstoječih naročnikov storitev Mobitel v paket Skupaj A:


Prehodi obstoječih
naročnikov na
paket Skupaj A

Stroški prehodov v naročniški paket Skupaj A:




Pogodba

V primeru, da ima obstoječi naročnik storitev Mobitel katerokoli aktivno vezavo za mobilni
telefon s Splošno subvencijo ali z izbiro NAJNAJ Premium ali z izbiro Mobilni Internet
Premium ali Mobilni Internet 100 MB BlackBerry Premium ali katerokoli ostalo subvencijo
je dolžan poravnati stroške preostale vrednosti subvencije in ob plačilu spremembe
obstoječega naročniškega paketa preide na naročniški paket Skupaj A.

V primeru spremembe iz obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel na paket
Skupaj A se naročniku zaračuna enkratni znesek v višini 9 EUR in vključuje DDV.
Pri prehodu iz predplačniškega sistema na paket Skupaj A se ne zaračuna priključna
taksa.
V primeru prehoda od kateregakoli drugega operaterja se ne zaračuna priključna taksa

Za sklenitev naročniškega razmerja paket Skupaj A naročnik na podlagi kupona ekskluzivnosti v
času veljavnosti ponudbe podpiše naročniško pogodbo.
V primeru vklopa dodatnih storitev se izpolni obrazec Naročilo dodatnih storitev.

Vklop
Paketa SiOL A
Prekinitve

Vklop naročniškega Paketa SiOL A je v skladu Splošnimi pogoji uporabe elektronskih
komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d.

V primeru prekinitve storitve SiOL si lahko Telekom Slovenije, d. d., pridržuje pravico, da lahko
spremeni paket Skupaj A v naročniški paket Povezani 2000.
V primeru, da se naročnik Paketa SiOL A odloči za prekinitev naročniškega razmerja ni nobenih
stroškov predčasne prekinitve.

Splošna določila



Naročnik storitev SiOL lahko za uporabo storitev Mobitel sklene naročniško razmerje za
naročniški paket Skupaj A od 20.8. 2012 do vključno 31.8.2012.




Naročniški paket brez mesečne naročnine.
Storitve se plačajo po ceniku storitev za paket Skupaj A.



Cenik storitev Paketa SiOL A:
o Enotna cena za klice v vsa slovenska omrežja: 0,12 €/minuto
o Enotna cena za SMS/MMS sporočila: 0,12 €/sporočilo
o cena prenosa podatkov: 0,00042 €/kB




Sporočila, poslana prek Web poštarja se zaračunavajo po veljavnem ceniku.
Storitve, ki jih naročnik Paketa SiOL A opravi v tujini, se zaračunajo po Ceniku gostovanja
v tujini.
Klici iz Slovenije v tujino se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev iz Slovenije v tujino.
Klici na posebne številke se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev na posebne številke.

Cenik
paket Skupaj A






Porabo lahko naročnik Paketa SiOL A preverja:
o prek ključne besede PORABA na 1919,
o prek mobilnega Planeta SiOl.net v sklopu Moj Mobitel > Monitor,
o prek portala Moj Telekom in
o prek spletnega Monitorja.



Vsi naročniki storitev SiOL, ki bodo za uporabo storitev Mobitel sklenili naročniško
razmerje za naročniški paket Skupaj A oz. naredili spremembo iz obstoječega
naročniškega paketa za storitve Mobitel v naročniški paket Skupaj A od 20.8.2012 do
vključno 31.8.2012 obdržijo paket Skupaj A brez časovne omejitve. V primeru
prekinitve naročniškega razmerja za storitve SiOL bo Telekom Slovenije, d.d., v kolikor
naročnik sam ne uredi spremembe, spremenil naročniško razmerje za storitve Mobitel iz
naročniškega Paketa SiOL A v naročniški paket Povezani 2000.

Nadzor porabe

Veljavnost Paketa
SiOL A

