POGOJI AKCIJE

LETNA VINJETA 2017
Cene telefonov in akcijskega blaga (letne vinjete za leto 2017 za cestninski razred 2A) veljajo v naročniških paketih
iz družine VEČ ob sklenitvi aneksa za obročni nakup telefona LG K3, HUAWEI Y5 II ali TM1000 in vinjete z vezavo
naročniškega razmerja za 24 mesecev. Akcija traja od 5. 12. 2016 do 28. 2. 2017 oz. do razprodaje zalog, karkoli
nastopi prej. Za pakete VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, dostopni na www.telemach.si., ki med
drugim po porabi v paket vključenih količin prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti na največ 64 kbps.
Prenos podatkov v Sloveniji po porabi vključenih količin se dodatno ne zaračunava. Klici v ostala slovenska omrežja
se v paketu VEČ po porabi vključenih količin obračunajo v višini 0,16 EUR/min. Vključen prenos podatkov v EU/
ZDA velja v omrežjih operaterjev, navedenih v vsakokratnem seznamu partnerskih operaterjev na www.telemach.si.
Vključene storitve ne obsegajo klicev na posebne in komercialne številke, pošiljanja sporočil SMS/MMS v tujini ali v
tujino ali pošiljanja sporočil SMS/MMS v donatorske ali komercialne namene. V paket vključene storitve, ki so na voljo
za uporabo v Sloveniji, se porabljajo v gostovanju v drugih državah EU in dodatno obračunajo v skladu s Cenikom.
Mesečna naročnina za naročniške pakete VEČ za naročnike Telemachovih fiksnih storitev (naročniki na elektronske
komunikacijske storitve, ki se praviloma zagotavljajo preko kabelskih vodov na fiksni lokaciji naročnika) je mesečna
naročnina z upoštevanim popustom, ki od sklenitve ustreznega aneksa za popust z vezavo 24 mesecev velja za
naročnike fiksnih storitev Skupine Telemach in največ 4 dodatne naročnike paketov VEČ. D3GO in UNIFI sta storitvi
družbe Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana, in partnerskih podjetij. UNIFI je storitev, ki
omogoča brezžični dostop do interneta prek dostopnih točk UNIFI. Strošek priključnine je 12 EUR, strošek spremembe
naročniškega paketa je 19,90 EUR. Naročnik je dolžan prvi obrok kupnine za telefon z vinjeto plačati sočasno s
sklenitvijo aneksa. Za prodajo na obroke veljajo Splošni pogoji za prodajo mobilnih terminalov in sorodne opreme
na obroke, dostopni na www.telemach.si. Vseh naprav ali akcijskega blaga morda ne bo na voljo na vseh prodajnih
mestih. Slike so simbolične. Navedene blagovne oz. storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Vse
cene vključujejo DDV. Več informacij o akcijski ponudbi, sklenitvi naročniškega razmerja, splošnih pogojih in cenah
ostalih storitev za naročnike ter aktivaciji storitev UNIFI ter D3 GO poiščite na www.telemach.si, v vseh poslovalnicah
Telemacha in na brezplačni telefonski številki 080 22 88.
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