CATV Radlje-Vuhred d.o.o., Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi

Zahtevek za sklenitev storitev oz. spremembo naročniškega razmerja - zasebni uporabniki
Podatki o naročniku
/
Priimek in ime fizične osebe (Naročnik)

Davčna številka in EMŠO

Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)

Naslov priključka (če ni enak stalnemu prebivališču)

Skrbnik (če je naročnik mladoletna oseba, lahko pogodbo sklene izključno zakoniti skrbnik)

Lastnik obstoječega CATV priključka (če ni enak Naročniku)

Kontaktna oseba (vpišite Naročnik oz. Skrbnik)

Telefonska številka kontaktne osebe

Št. naročniške pogodbe (če gre za spremembo naročniškega razmerja)

Trenutni naročniški paket (če gre za spremembo razmerja)

Naročniško razmerje želim (želeno označite z X)
skleniti

spremeniti

a. paket
b. lokacijo naročnika

začasno zamrzniti za

mesecev *

Sprememba velja od:
* Naročniško razmerje je možno zamrzniti za obdobje od dveh (2) do šestih (6) mesecev. V času zamrznitve naročnik ne plačuje mesečne
naročnine, tehnični parametri ostanejo rezervirani, elektronska pošta se naročniku dostavlja normalno. V primeru, da je naročnik sklenil
naročniško razmerje po subvencioniranih pogojih, se obdobje zamrznitve ne šteje v minimalno pogodbeno obdobje. Strošek zamrznitve
pogodbenega razmerja se obračuna po veljavnem ceniku.

V primeru akcijskih paketov operater naročniku subvencionira stroške nadgradnje obstoječega CATV priključka, uporabe kabelskega
modema ter stroške priključitve novih storitev, zaradi česar se naročnik obvezuje naročniško razmerje skleniti oziroma podaljšati za
minimalno pogodbeno obdobje 24 mesecev. V primeru predčasne prekinitve naročniške pogodbe znaša pogodbena obveznost iz sklenjene
osnovne pogodbe oziroma 129,90 EUR.

Storitve in servisi (izpolnijo vsi naročniki)
Naročniški paketi ponudbe »KRS«
Izberite naročniški paket za komercialni dostop do omrežja signala KRS za storitve kompleta TROJČEK (0 ne želim, X želim):

ZELENI OSNOVNI TROJČEK
*Naročnik ima v kompletu TROJČEK že vključen najem komunikacijske opreme . Ob najemu se izpolni najemni list za komunikacijsko
opremo. Naročnik ima v MODREM, RDEČEM in FILMSKEM DTV paketu že vključen najem osnovnega SD DVB-C sprejemnika v paketu HD
in ZLATEM pa HD DVB–C sprejemnik. Ob najemu se izpolni najemni list za DVB-C sprejemnik. Ostala doplačila po veljavnem ceniku
operaterja

Izberite naročniški paket za komercialni dostop do omrežja KRS – Novatel za storitev digitalne telefonije v paketu trojček:

Paket za telefonsko št.

Osnovni paket

-

-

z dodatno številko

želim objavo v imeniku (križec soglašam)

Dodatne storitve digitalne telefonije po naročilu če so združljive z izbranim paketom:
želim prenesti obstoječo telefonsko številko (obrazec za prenos tel.št.)

drugo _______________________________

Izberite naročniški paket za komercialni dostop do omrežja KRS internet oziroma doplačila v paketih trojček

ZELEN

MODER

RDEČ

ZLAT

*Naročnik ima v KRS internet paketu že vključen najem komunikacijske opreme. Ob najemu se izpolni najemni list za komunikacijsko
opremo. Ostala doplačila po veljavnem ceniku operaterja
Izberite naročniški paket za komercialni dostop do omrežja KRS digitalna televizija* oziroma doplačila v paketih TROJČEK

ZELEN

MODER

nakup SD DVB-C sprejemnika

RDEČ

FILMSKI

najem SD DVB-C sprejemnika

HD

ZLATI

nakup HD DVB-C sprejemnika

najem HD DVB-C sprejmnika

Dodatne storitve digitalne televizije po naročilu če so združljive z izbranim paketom (vpisati komade/kos)
dodatni najem SD DVB-C sprejemnika

dodatni najem HD DVB-C sprejemnika

doplačilo-zamenjava SD/HD DVB-C

CI CONAX VMESNIK

dodatna kartica

lasten DVB-C sprejemnik

*Naročnik ima v MODREM in RDEČEM DTV paketu že vključen najem/reverz osnovnega SD DVB-C sprejemnika, v paketu HD in ZLAT pa
HD DVB–C sprejemnik. Ob najemu se izpolni najemni list za DVB-C sprejemnik. Ostala doplačila po veljavnem ceniku operaterja

Izpolnjeni zahtevek lahko svojemu operaterju dostavite po pošti, telefaksu ali osebno. Operater vas
bo kontaktiral v najkrajšem možnem času in vam želene storitve omogočil takoj, ko bodo to
dopuščale tehnične možnosti. Operater bo upošteval izključno v celoti in pravilno izpolnjeni zahtevek.
Odgovornost za točnost in veljavnost vnešenih podatkov s podpisom prevzema naročnik.
V primeru spremembe naročniškega razmerja velja zahtevek za aneks k naročniški pogodbi. Vse
spremembe se opravljajo s prvim delovnim dnem sledečega meseca.
Vse cene storitev in servisov se obračunavajo v skladu z veljavnim cenikom operaterja.

Datum:

Lastnoročni podpis naročnika:

