
OŠO SAVINJSKA DOLINA
1. Opis akcije
Telemach bo naročniku storitve Telemach ponudil na odprtem širokopasovnem omrežju elektronskih 
komunikacij z upraviteljem omrežja Iskra Sistemi d.o.o..

Akcija OŠO Savinjska dolina je namenjena novim naročnikom na odprto širokopasovnem omrežju

na območjih občin Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Vransko, Tabor, Prebold in 
Polzela pod pogojem, da sklenejo naročniško razmerje za izbrani paket OŠO Total MIX ali OŠO Wimax dvojček  
za obdobje 24 mesecev.

V okviru akcijske ponudbe je nov naročnik prve (3) mesece upravičen do mesečne naročnine za izbrani paket  
v višini 1 EUR in do znižane priključnine, potrebne za vzpostavitev priključka (izgradnja priključka in izdelava 
hišne napeljave). 

Pogoji upravitelja omrežja Iskra Sistemi d.o.o. se nahajajo na spletni strani:  
http://www.iskrasistemi.si/povezane_vsebine_s_stebri/2013012814064883/s5/

2. Trajanje akcije 
Akcija traja od 29. 01. 2014 do vključno 30. 04. 2014.

3. Naročniki in vezava 
V akciji lahko sodelujejo novi naročniki na storitve Telemach, ki sklenejo naročniško razmerje za izbrani paket 
OŠO Total MIX ali OŠO WiMax dvojček na odprtem širokopasovnem omrežju na območju Savinjske doline 
(občine, navedene v 1. točki teh pogojev).

Za koriščenje ugodnosti te akcije mora naročnik pri Telemachu skleniti naročniško razmerje za izbrani paket  
za obdobje 24 mesecev. 

4. Cena paketa
Redna cena paketa po zaključenem trimesečnem obdobju akcijske ponudbe, v katerem je bil naročnik  
upravičen do nižje mesečne naročnine, je za posamezni paket objavljena v veljavnem ceniku na spletni strani 
www.telemach.si.

5. Predčasna prekinitev naročniškega razmerja
Če naročnik v času 24-mesečnega obdobja vezave naročniškega razmerja prekine naročniško razmerje za izbrani 
paket, se zavezuje plačati strošek predčasne prekinitve pogodbe skladno z določbami naročniške pogodbe, ki je 
sestavljena kot vsota prvotne ugodnosti, do katere je bil upravičen ob sklenitvi naročniškega razmerja v okviru 
akcije OŠO Savinjska dolina, in razlike med polno in znižano priključnino.

6. Menjava naročniških paketov v obdobju vezave naročniškega razmerja
V obdobju prvih treh mesecev, ko je naročnik upravičen do znižane naročnine, naročnik ne more menjati 
izbranega paketa storitev z drugim paketom.

Če želi naročnik po preteku treh mesecev, vendar v času 24-mesečnega obdobja vezave naročniškega razmerja 
za izbrani paket, zamenjati izbrani paket za nižjega, bo moral poravnati prvotno ugodnost, do katere je bil 
upravičen ob sklenitvi naročniškega razmerja v okviru akcije OŠO Savinjska dolina. Ugodnost se izračuna kot 
razlika med prvotno izbranim paketom in ceno nižjega paketa pomnožena s tri.

Naročnik lahko kadarkoli po preteku prvih treh mesecev preide na višji paket storitev.

POGOJI AKCIJE


