POGOJI AKCIJE

TELEVIZOR LG OD 1 EUR
V PAKETIH EON
S temi posebnimi pogoji akcijske ponudbe »TELEVIZOR LG OD 1 EUR V PAKETIH EON« (v nadaljevanju tudi Posebni pogoji)
družba Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: Telemach) dopolnjuje vsakokrat veljavne
Posebne pogoje paketov EON, Splošne pogoje Telemacha za prodajo mobilnih terminalov in sorodne opreme na obroke
ter Splošne pogoje uporabe storitev družb skupine Telemach, ki so objavljeni na spletni strani www.telemach.si in veljajo
poleg teh Posebnih pogojev ter ob uporabi Pojasnil k Prilogi Pogodbe o vzpostavitvi naročniškega razmerja in aneksom k
tej Pogodbi (“Pojasnila”).

1. Opis ponudbe
Ponudba velja ob sklenitvi naročniškega razmerja na vseh Telemachovih
prodajnih mestih in za naročilo preko spleta. V obdobju trajanja akcije nudi
Telemach možnost sklenitve novega naročniškega razmerja za paket fiksnih
storitev EON TROJČEK (EON LIGHT, EON FULL ali EON PREMIUM) s tej
akciji prilagojeno paketno vsebino ob hkratni sklenitvi dogovora za obročni
nakup ali enkratno plačilo televizorja LG 50UN7400 ali LG 55UN7100 z
vezavo naročniškega razmerja za 24 mesecev, kot sledi:
Maloprodajna cena

519,00 €

7. Vezava
Za koriščenje ugodnosti te akcije mora naročnik pri Telemachu skleniti novo
naročniško razmerje z vezavo za obdobje 24 mesecev.

8. Združevanje akcijskih ponudb
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9. Menjava naročniških paketov znotraj obdobja
vezave naročniškega razmerja

1,00 €

Razen v primeru, ko to izrecno določajo kasnejši veljavni pogoji, naročnik
v obdobju vezave ni upravičen do menjave izbranega paketa.
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fiksnih paketov EON TROJČEK, ki še nikoli niso bili priključeni na fiksne storitve
Telemach in naročnike, ki so na obstoječem kabelskem ali optičnem priključku
naročniško pogodbo s Telemachom prekinili pred več kot tremi meseci.

Telemach zagotovi brezplačen priklop na že izgrajenem vendar neaktivnem
priključku. Morebitna izgradnja novega priključka se obračuna po Ceniku.

2. Trajanje akcije
Akcija traja od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2021 oz. do razprodaje zalog.

3. Ugodnost akcijske ponudbe
Prejeta ugodnost akcijske ponudbe je znižana cena televizorja LG (razlika med
maloprodajno-redno in akcijsko ceno blaga ob vezavi) ter subvencionirana
priključnina, potrebna za vzpostavitev Telemachovih storitev, v kolikor je
priključek že zgrajen vendar neaktiven.

4. Razpoložljivost storitev
Za storitve EON televizija je potreben internetni priključek. Storitve Polnega
naročniškega paketa so na voljo samo na Telemachovem koaksialnem in
optičnem omrežju. Za delovanje TV storitve EON je potrebna internetna
povezava s pasovno širino vsaj 1 Mbps. Priporočena pasovna širina za
uporabo EON Smart Box je 10 Mbps.

5. Tej akciji prilagojena vsebina storitev EON
TROJČEK
Prilagojena vsebina storitev EON TROJČEK izključuje digitalni sprejemnik
EON SMART BOX kot privzeti sprejemnik v paketih EON FULL in EON
PREMIUM ter v paket EON LIGHT dodaja privzeti sprejemnik D3 CAM ali
Cisco. V paketu EON Full je privzeti sprejemnik D3 CAM. V paketu EON
Premium je prvi privzeti sprejemnik D3 CAM, drugi po izbiri D3 CAM ali
Cisco. Dodatni sprejemniki se doplačajo po Ceniku. Po poteku vezave
naročniškega razmerja, je možna menjava privzetega sprejemnika za EON
SMART BOX v skladu z veljavno ponudbo EON TROJČKOV.

6. Za koga velja akcija
Akcija velja za nove naročnike na Telemachovem koaksialnem in optičnem
omrežju, kjer je možen priklop. Pojem »novi naročniki« za potrebe teh
Posebnih pogojev pomeni naročnike, za katere je omogočeno sklepanje

Ta akcijska ponudba ni združljiva z drugimi akcijskimi ponudbami fiksnih
storitev Telemacha, v kolikor ni izrecno določeno drugače.

10. Predčasna prekinitev naročniškega razmerja
Naročnik razume in se strinja, da prejeta ugodnost uporabnika predstavlja
znesek (i) priključnine v skladu s Cenikom skupaj z (ii) razliko med redno
ceno blaga/opreme in ceno blaga/opreme z vezavo oz. popustom.
Telemach bo obračunal, naročnik pa je dolžan plačati sorazmerni znesek
ugodnosti, ki se za ugodnost, pridobljeno na podlagi točke (i) predhodnega
odstavka, obračuna po Modelu »pr«, za ugodnost, pridobljeno na podlagi
točke (ii) predhodnega odstavka, pa po Modelu »o« 5. točke Pojasnil, 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).

11. 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 www.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. 4. 2021 do spremembe ali 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.

