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ZAHTEVA ZA PRENOS
TELEFONSKE ŠTEVILKE IN/ALI ZA XDSL/FTTH/OŠO PRIKLJUČKA K TELEMACHU

Avgust 2019

 ZAHTEVA ZA PREKINITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA PRI OPERATERJU - DAJALCU ŠTEVILKE (DONOR)

 Podpisani zahtevam prekinitev naročniškega razmerja pri operaterju - dajalcu številke in pooblaščam operaterja - prejemnika številke, 
da mu v mojem imenu posreduje to zahtevo. Zavedam se posledic prekinitve, ki izhajajo iz pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja, 
njenih dodatkov ali pogodb, ki so vezane na pogodbo o sklenitvi naročniškega razmerja z donorjem.

 ZAHTEVA ZA OHRANITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA PRI OPERATERJU - DAJALCU ŠTEVILKE (DONOR)

 Podpisani želim ohraniti naročniško razmerje pri operaterju - dajalcu številke, ki je bilo sklenjeno v zvezi s številko, ki se prenaša. Izjavljam, 
da se zavedam, da pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja ne bo prekinjena in da bom izpolnjeval vse obveznosti, ki izhajajo iz 
pogodbe, njenih dodatkov ali pogodb, ki so vezane na pogodbo o sklenitvi naročniškega razmerja z donorjem. Opomba: V primeru 
ohranitve naročniškega razmerja operater - dajalec številke dodeli nadomestno/e številko/e in zaračuna mesečno naročnino za ohranjeno 
naročniško razmerje.

 

Podpis naročnika/zastopnika/pooblaščenca pravne osebe/žig podjetja
 

Kraj in datum

1. Nacionalna (značilna) št. N(S)N/MSISDN:  

1a. Koda PUK (v primeru prenosa predplačniške št.):  

2. Nacionalna (značilna) št. N(S)N /MSISDN:  

2a. Koda PUK (v primeru prenosa predplačniške št.):  

PODATKI O NAROČNIKU/NAROČNIKIH

Številka računa pri operaterju dajalcu:  

Naziv operaterja dajalca:  

Ime in priimek/naziv podjetja:  

Naslov stalnega bivališča/sedež podjetja:  

Poštna št.:     Kraj:     Davčna številka:  

Ime in priimek pooblaščene osebe:  
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 ZAHTEVA ZA PREKINITEV/OHRANITVE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA ZA ŠIROKOPASOVNI PRIKLJUČEK PRI OBSTOJEČEM 
OPERATERJU

 Naročnik izjavljam, da imam z obstoječim ponudnikom storitev sklenjeno pogodbo za uporabo storitev preko dostopovnega omrežja 
XDSL/FTTH/OŠO kot naročnik/ca v zvezi s katerim pooblaščam družbo Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče, da 
v mojem imenu odpove moje naročniško razmerje pri obstoječem ponudniku storitev, v razdelku “Obseg ohranitve”pa pri obstoječem 
operaterju ohrani. Opomba: naročnik/ca razumem, da mi lahko ob prekinitvi naročniškega razmerja obstoječi ponudnik v primeru 
odpovedi naročniške pogodbe pred potekom vezave zaračunal pogodbeno dogovorjene obveznosti, kot to izhaja iz splošnih pogojev, 
naročniške pogodbe in/ali pripadajočega aneksa ter da bo obstoječi ponudnik izvršil izključitev priključka naslednji dan po opravljeni 
izvedbi prehoda, novi ponudnik pa bo izvršil vključitev priključka na dan izvedbe prehoda. V primeru, da  primeru, da se zamenjava 
ponudnika storitev XDSL/FTTH/OŠO ne izvede, se ohrani naročniško razmerje pri obstoječem ponudniku storitev.

 

Podpis in žig
 

Datum in ura podpisa

OBSEG OHRANITVE

 TV

 Internet

 Domena  

 E-naslov  

NAROČNIK ŠIROKOPASOVNIH STORITEV

Ime in priimek/naziv podjetja naročnika širokopasovnih storitev:  

Naročniška številka širokopasovnega dostopa/uporabniško ime:  

 

Podpis naročnika širokopasovnih storitev

Telemach d.o.o.

IZPOLNI TELEMACH

1. ID seje:     2. ID seje:  
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