POGOJI PONUDBE

DRUŽINSKI POPUSTI NA PAKETE VEČ
S temi pogoji ponudbe Družinski popusti na pakete Več (v nadaljevanju tudi Pogoji) družba Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica
49A, 1321 Ljubljana - Črnuče, (v nadaljevanju: Telemach) dopolnjuje Splošne pogoje poslovanja za mobilne elektronske
komunikacijske storitve Telemach z dne 25. 5. 2018, ki so objavljeni na spletni strani www.telemach.si in veljajo poleg teh
Pogojev ter ob uporabi Posebnih pogojev naročniških paketov VEČ in Pojasnil k Prilogi Pogodbe o vzpostavitvi naročniškega
razmerja in aneksom k tej Pogodbi (v nadaljevanju: Pojasnila).

1. Opis ponudbe
Telemach največ 4 novim in obstoječim naročnikom mobilnih storitev
družine paketov VEČ z istim naslovom stalnega prebivališča, ki sklenejo
ustrezni dogovor s 24 mesečno vezavo naročniškega razmerja, s katerim
se povežejo v »družino«, v okviru te Ponudbe zagotovi popust na mesečno
naročnino, kot je določen v spodnji Tabeli 1:
PAKET/ŠT.ČLANOV

1 ČLAN

2 ČLANA

3 ČLANI

4 ČLANI

VEČ

-

ŠE VEČ

-

1,00 €

1,50 €

2,00 €

1,99 €

2,49 €

2,99 €

NAJVEČ

-

2,00 €

3,00 €

4,00 €

Znižana cena mesečne naročnine se pri vstopu obstoječega naročnika
v »družino« obračuna s prvim koledarskim dnem tekočega meseca.
Obstoječemu naročniku se ob izstopu iz »družine« za tekoči mesec
obračuna mesečna naročnina brez popusta, torej redna cena mesečne
naročnine izbranega paketa. Ostalim še povezanim naročnikom v družino
pa se ob izstopu vsakega naročnika zmanjša višina popusta na mesečno
naročnino, kot to izhaja iz Tabele 1 oziroma iz Tabele 2.

8. Predčasna prekinitev naročniškega
paketa
Naročnik razume in se strinja, da prejeto ugodnost uporabnika predstavlja
znesek, določen v Tabeli 3:

Oziroma ceno na mesečno naročnino, kot je določena v spodnji Tabeli 2:
PAKET/ŠT.ČLANOV

1 ČLAN

2 ČLANA

3 ČLANI

4 ČLANI

VEČ

9,89 €

8,89 €

8,39 €

7,89 €

ŠE VEČ

17,89 €

15,90 €

15,40 €

14,90 €

NAJVEČ

21,90 €

19,90 €

18,90 €

17,90 €

2. Trajanje
Ponudba vključevanje v družino (»Družinski popusti na pakete Več«)
velja od 1. 10. 2021 do spremembe oz. preklica.

3. Za koga velja ponudba
Predstavljena ponudba je namenjena največ 4 povezanim novim in
obstoječim naročnikom mobilnih storitev družine paketov VEČ, z istim
naslovom stalnega prebivališča.

4. Ugodnost ponudbe
Ugodnost, ki jo stranka prejme iz naslova predstavljene ponudbe, je popust
na mesečno naročnino izbranega naročniškega paketa, ki je odvisen
od števila članov znotraj skupine in od izbranega paketa posameznega
naročnika ter se spreminja glede na število vključenih naročnikov.
Popust na mesečno naročnino izbranega paketa iz Tabele 2 velja tudi po
preteku 24 mesečne vezave in traja vse dokler je posamezen naročnik
povezan v »družino«.

5. Vezava
Za koriščenje ugodnosti te akcije mora naročnik pri Telemachu skleniti
ustrezni dogovor za popust z vezavo za obdobje 24 mesecev.

6. Združevanje akcijskih ponudb
Naročniška akcija se izključuje z drugimi morebitnimi popusti ali akcijami,
ki vključujejo popust na mesečno naročnino.

7. Obračun mesečne naročnine
z upoštevanim popustom
Znižana cena mesečne naročnine se pri vstopu novega naročnika v
»družino« obračuna z dnem sklenitve naročniškega razmerja.

PAKET

ZNESEK PREJETE UGODNOSTI

VEČ

36,00 €

ŠE VEČ

47,76 €

NAJVEČ

48,00 €

Telemach bo obračunal, naročnik pa je dolžan plačati, sorazmerni
znesek ugodnosti, ki se obračuna tako, da se znesek prejete ugodnosti
iz Tabele 3 predhodnega odstavka, deli s številom mesecev obdobja
vezave, tako dobljeni količnik pa se množi s številom mesecev, ki
predstavlja obdobje od sklenitve dogovora za popust do prekinitve
le-tega, če se obdobje pogodbene vezave, ni v celoti izpolnilo, temveč
je bilo predčasno prekinjeno:
• zaradi prenehanja naročniškega razmerja v posledici kršitev
pogodbenih obveznosti s strani naročnika ali
• zaradi naročnikove enostranske odpovedi naročniške pogodbe in/ali
aneksa k naročniški pogodbi ali povzročitve prenehanja naročniškega
razmerja s strani naročnika pred potekom obdobja pogodbene
vezave, pa ne gre za primere iz 1. in 3. alineje tega odstavka,
• zaradi naročnikove prekinitve naročniške pogodbe in/ali aneksa k
naročniški pogodbi na podlagi pravice, ki jo ima naročnik v veljavni
zakonodaji (npr. zaradi uveljavitve naročnikove odstopne pravice
iz 2. odstavka 129. člena ZEKom-1).

9. Sprememba cene mesečne naročnine
v skladu s 129. členom ZEKom-1
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 https://telemach.si/spremembe-pogojev o spremembah,
pravicah, povezanih z odstopom, in drugih relevantnih podrobnostih
obveščeni najmanj 30 dni vnaprej.

Ti posebni pogoji veljajo od 1. 10. 2021 do spremembe oz. preklica.

Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče, identifikacijska št. za DDV: SI 66863627, matična št.: 5692229000,
znesek osnovnega kapitala: 32.824.527,98 EUR, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

