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 Posebni pogoji
Pogoji ponudbe »Poveži in prihrani« 
za mala in srednje velika podjetja za 
pakete VEČ
S temi pogoji ponudbe za mala in srednje velika podjetja na pakete VEČ (v nadaljevanju tudi Pogoji) družba Telemach 
d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče, (v nadaljevanju: Telemach) dopolnjuje Splošne pogoje poslovanja za 
mobilne elektronske komunikacijske  storitve Telemach z dne 1. 4. 2021, 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 podjetju skladno s to posebno ponudbo ponuja 
naročniška razmerja po posebnih cenah. Podjetje lahko 
sklene najmanj 1 in največ 10 novih naročniških razmerij 
mobilnih storitev družine paketov VEČ. Ponudba velja ob 
pogoju sklenitve ustreznega dogovora za 24-mesečno 
vezavo naročniških razmerij, s katerim se vsa sklenjena 
naročniška razmerja povežejo skladno s to ponudbo »Poveži 
in prihrani«. V okviru te Ponudbe si podjetje zagotovi ceno 
mesečne naročnine paketov družine VEČ, kot je določena 
v spodnji Tabeli 1:

2. Trajanje
Ponudba povezovanja naročniških razmerij (»Poveži in 
prihrani«) velja od 1. 10. 2021 do 30. 4. 2022 oz. do spremembe 
ali preklica. 

3. Za koga velja ponudba
Ponudba velja za nove poslovne uporabnike. Predstavljena 
ponudba velja ob sklenitvi novih naročniških razmerij za 
pakete družine VEČ ob pogoju vezave naročniškega razmerja 
za 24 mesecev. V okviru ponudbe je lahko povezanih največ 
10 naročniških razmerij.

4. Ugodnost ponudbe
Ugodnost, ki jo stranka prejme iz naslova predstavljene 
ponudbe, je popust na mesečno naročnino izbranega 
naročniškega paketa družine VEČ, ki je odvisen od števila 
naročniških razmerij, ki so povezana v okviru te »Poveži in 
prihrani« in od izbranega paketa družine VEČ posameznega 
naročnika.
Popust na mesečno naročnino izbranega paketa iz 
Tabele 2 velja za obdobje 24 mesecev, dokler traja vezava 
naročniškega razmerja. Po preteku obdobja vezave se 
pričnejo obračunavati redne cene naročniških paketov iz 
družine VEČ, skladno s trenutno veljavnim cenikom mobilnih 
storitev Telemach, kot je objavljen na www.telemach.si.

5. Vezava
Pogoj za koriščenje ugodnosti te ponudbe je vezava 
naročniškega razmerja za obdobje 24 mesecev. 

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

1 naročniško 
razmerje 

2 naročniška 
razmerja 

3 - 10 naročniških 
razmerij 

Več 8,11 € 7,30 € 4,86 €

Še Več 14,66 € 13,03 € 8,80 €

Največ 17,95 € 16,31 € 10,77 € 

Tabela 1, cene so brez DDV.

Cene mesečne naročnine za pakete VEČ iz Tabele 1 že 
vključujejo popust na redno ceno mesečne naročnine, ko 
je prikazan v Tabeli 2: 

1 naročniško 
razmerje 

2 naročniška 
razmerja 

3 - 10 naročniških 
razmerij 

Več 0,00 € 0,81 € 3,24 €

Še Več 0,00 € 1,63 € 5,87 €

Največ 0,00 € 1,64 € 7,18 €

Tabela 2, cene so brez DDV.
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 Posebni pogoji 
Pogoji ponudbe »Poveži in prihrani« za mala in srednje 
velika podjetja za pakete VEČ

7. Dodeljevanje popusta
Popust k mesečni naročnini se skladno s to ponudbo 
dodeljuje na mesečni ravni na sledeč način:
Če stranka sklene 1 naročniško razmerje, ni deležna nobenega 
popusta. Ko stranka sklene dodatno  naročniško razmerje 
v okviru te »Poveži in prihrani« se prične na vsa naročniška 
razmerja obračunavati popust, kot je določen v Tabeli 2.  
V primeru prenehanja naročniškega razmerja, ki je del 
»Poveži in prihrani«, se skladno s Tabelo 2 spremeni tudi 
višina popusta za preostala naročniška razmerja.

8. Predčasna prekinitev naročniškega paketa
Naročnik razume in se strinja, da prejeta ugodnost 
uporabnika predstavlja v času trajanja naročniškega 
razmerja pridobljeno vsoto razlik med redno ceno mesečne 
naročnine in ceno, določeno s to Ponudbo. Če pred potekom 
obdobja vezave naročnik prekine naročniško razmerje ali 
s kršitvijo naročniške pogodbe, pogojev akcije ali splošnih 
pogojev povzroči prekinitev naročniškega razmerja, 
bo Telemach obračunal, naročnik pa je dolžan plačati, 
sorazmerni znesek ugodnosti, ki se izračuna po modelu 
»r« 5. točke Pojasnil.

Redna cena mesečne naročnine je cena paketov VEČ 
vsakokrat veljavnega cenika, ki se prične obračunavati po 
poteku 24 mesecev od sklenitve naročniškega razmerja. 
Razlika med redno in akcijsko ceno se všteva v prejeto 
ugodnost ob vezavi. 

9. Sprememba naročniškega razmerja v skladu  
s 129. členom ZEKom-1

Telemach si v skladu s 129. členom ZEKom-1 pridržuje pravico 
do enostranske spremembe naročniškega razmerja, 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 ali do spremembe 
oz. preklica. 


