POSEBNI POGOJI
KORIŠČENJA DODELJENEGA DOBROIMETJA
V PREDPLAČNIŠKIH PAKETIH
S temi pogoji koriščenja dodeljenega »BONUS« dobroimetja v predplačniških paketih
Telemach (v nadaljevanju tudi “pogoji ponudbe”) družba Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica
49A, 1231 Ljubljana - Črnuče, dopolnjuje Posebne pogoje predplačniške tarife FREE2GO++
in Cenik, ki sta objavljena na spletni strani www.telemach.si in veljata poleg teh pogojev
ponudbe ter zavezujeta kot ti. V primeru neskladja med temi pogoji ponudbe in SPU in/
ali Cenikom (razen, če je v Ceniku to posebej navedeno), veljajo ti pogoji ponudbe. Vsi
pojmi, uporabljeni v teh pogojih ponudbe imajo pomen, kot je določen v SPU, če ni posebej
drugače opredeljeno.
Skladno s temi pogoji vsa dobroimetja, ki so predplačniškim uporabnikom dodeljena
(BONUS dobroimetja), ne veljajo za i) klice in SMS/MMS sporočila na posebne ali komercialne
številke ali za komercialne namene, ii) za vse storitve v tujini izven EU in iii) vse mednarodne
storitve, opravljene iz Slovenije. Storitve se koristijo v radijskem omrežju Telemach (prikaz
omrežja: Telemach). Storitve, za katere BONUS dobroimetje ne velja in storitve, opravljene iz
radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Telemach Mobitel
ali znak za gostovanje), se obračunajo dodatno po cenah, ki veljajo za predplačniško tarifo
FREE2GO++ in se odštejejo od uporabnikovega vplačanega dobroimetja na predplačniškem
računu. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena
uporaba predplačniškega paketa Telemach. Za uporabo storitev v EU velja Politika poštene
uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe TELEMACH d.o.o. Storitve v EU gostovanju
se obračunajo s pribitkom dodatne tarife, dokler uporabnik Telemachu ne dokaže trajnih
vezi s Slovenijo oz. običajnega prebivališča v Sloveniji.
Ti pogoji stopijo v veljavo 2.12.2020 in veljajo do spremembe.
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