NAROČNIŠKA POGODBA

št.__________

ki jo sklepata
INATEL telekomunikacije d.o.o.

Vezava:

Ribniška ulica 31

DA / NE

1000 Ljubljana
Davčna številka: SI14894564

Obdobje vezave:

(v nadaljevanju: izvajalec)

mesecev

In

Razlog vezave:

Ime in priimek/naziv:

________________________

Naslov stalnega bivališča:

________________________

Poštna št. in ime pošte:

________________________

Davčna št. ali EMŠO:

_________________________(obvezno)

e-mail ali kontaktni tel.:

_________________________

V primeru predčasne prekinitve
pogodbe
je
naročnik
dolžan
operaterju plačati polni znesek
mesečnih naročnin naročene storitve
do dopolnjene dobe vezave.

(v nadaljevanu: naročnik)
PREDMET POGODBE

1. člen

Predmet te pogodbe je izvedba priključitve na omrežno priključno točko in sklenitev naročniškega razmerja za širokopasovni dostop (v nadaljevanju priključek), na
naslovu:
_________________________________________

KABELSKA TELEVIZIJA

VOIP (SOFTNET)

INTERNET IN ČAS. ZAMIK

samostojno

BASIC

V paketu

v paketu

MEDIUM

Basic

priključnina

SUPER

Premium

ULTRA
želim prenos številke

ČAS.ZAMIK

OPTIKA
želim novo tel. številko

1

CENE IN PLAČILNI POGOJI

2. člen

Naročnik bo priključnino plačal z enkratnim plačilom celotnega pogodbenega zneska na osnovi računa za telekomunikacijske storitve (v nadaljevanju račun) po
izvedeni priključitvi, oziroma v _____ mesečnih obrokih po ________EUR.
3. člen
Naročnik je račun dolžan plačati v roku , ki je naveden na posameznem računu. Izvajalec bo račune pošiljal naročniku na naslov:
_________________________________________
ZBIRANJE, UPORABA in OBJAVA PODATKOV

4. člen

Naročnik izjavlja, da dovoljuje objavo podatkov, za katere tako predpisuje zakon, v javno dostopnem telefonskem imeniku.
Podatki objave za 1. številko__________________________________ za 2. številko________________________________________
Naročnik lahko s posebno vlogo zahteva tudi objavo za vsako drugo dodeljeno številko.
KONČNE DOLOČBE

5. člen

Naročnik potrjuje, da je v celoti seznanjen in soglaša s Splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe INATEL d.o.o. in Splošnimi pogoji
za telefonske storitve družbe Softnet d.o.o., ostalimi pogoji ter politiko zasebnosti,ter vsakokratnim veljavnim cenikom, kar vse je sestavni del te pogodbe.
SPU, PP, Politika zasebnosti in Cenik so dostopni na spletnih straneh www.inatel.si
Na zahtevo naročnika, izvajalec SPU, PP, Politiko zasebnosti in Cenik posreduje naročniku (ustrezno označiti):
v elektronski obliki na naslov: ____________________________________
v papirni obliki na naslov:

____________________________________
6. člen

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, pri čemer lahko stranka kadarkoli odpove naročniško pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom.
7. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bo reševalo pristojno sodišce po stalnem bivališcu oz. sedežu naročnika.
8. člen
Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba je napisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en
izvod.

V _______________, dne

V Ljubljani, dne_________________

Naročnik

INATEL d.o.o.

2

