POGOJI AKCIJE

1 MESEC 100% POPUST WI-FI MESH
(TRY & BUY) ( 1. 6. 2020 - 31. 8. 2020)
Akcijska ponudba »1 mesec 100% popust Wi-Fi Mesh (Try & Buy)« velja za obstoječe in nove
naročnike paketov fiksnih storitev Telemach, ki vključujejo dostop do interneta, ob sklenitvi
naročniškega razmerja za dodatno storitev Wi-Fi Mesh, na vseh Telemachovih prodajnih
mestih in za naročilo preko spleta, od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020. Pogoj za pridobitev ugodnosti
je vezava naročniškega razmerja za 24 mesecev. Razlika med redno ceno mesečne naročnine
in ceno s popustom se všteje v prejeto ugodnost ob vezavi. Redna cena mesečne naročnine
je cena storitve Wi-Fi Mesh vsakokrat veljavnega cenika, ki se prične obračunavati po
poteku 1 meseca od sklenitve naročniškega razmerja. Naročnik ima možnost v pisni obliki
odstopiti od sklenjene pogodbe za Wi-Fi Mesh pred potekom 30-dnevnega obdobja od
pričetka uporabe paketa Wi-Fi Mesh, brez plačila sorazmernega zneska ugodnosti (SZU)
in administrativnih stroškov odpovedi naročniškega razmerja. Pri tem mora vrniti opremo,
ki jo je prejel za uporabo storitve Wi-Fi Mesh. Oprema mora biti vrnjena nepoškodovana, v
originalni embalaži in v nespremenjeni količini, sicer se naročnik zavezuje Telemachu povrniti
celotno vrednost takšne opreme.
Za nakupe prek spleta veljajo Splošni pogoji poslovanja za nakupe na daljavo in nakupe izven
poslovnih prostorov, za storitev Wi-Fi Mesh pa Posebni pogoji storitve Wi-Fi Mesh, dostopni
na www.telemach.si.
Telemach si v skladu s 129. členom ZEKom-1 pridržuje pravico do spremembe aktivne
naročniške pogodbe, kar lahko vključuje spremembo vsebine paketa, cene in/ali drugih
pogojev zagotavljanja storitev. Naročniki bodo prek izbranih komunikacijskih kanalov in na
spletni strani www.telemach.si/spremembe-pogojev o spremembah, pravicah, povezanim
z odstopom in drugih relevantnih podrobnostih obveščeni najmanj 30 dni vnaprej. Pred
nakupom in sklenitvijo naročniškega razmerja se o ponudbi, posebnih pogojih storitve
Wi-Fi Mesh in tu navedenih pogojih pozanimajte na www.telemach.si, na prodajnih mestih
Telemacha ali na telefonski številki 070 700 700.
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