zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa za uslugu
multi office
Podaci o
korisniku

Podnositelj zahtjeva
– Korisnik

Naziv
OIB
Matični broj*
*U slučaju kada korisniku nije dodijeljen OIB

Žiroračun
Adresa
Adresa za dostavu
računa/ugovora

Mjesto:
Dodatak nazivu
Mjesto:

(ako je različita od prethodne)

Adresa za dostavu
obavijesti

Dodatak nazivu
Mjesto:

(ako je različita od prethodne)

E-mail adresa za dostavu
obavijesti

E-mail

Odgovorna osoba
Telefon
Osoba za kontakt
(ako je različita od imena i
prezimena odgovorne osobe)

Telefon

Administrator korisničkih
računa Multi Office

Usluge

Odabrani paket usluge
(Odabrati jedan)

Web prostor

Telefon
Multi Office S

Multi Office M

PROwebwin

PROwebunix

Mobitel

Telefaks

E-mail

Ime i prezime

Mobitel

Telefaks

E-mail

Ime i prezime

Mobitel

Telefaks

E-mail

Multi Office L

Multi Office XL

10 e-mail adresa*
30 e-mail adresa*
50 e-mail adresa*
50 e-mail adresa*
* broj uklučenih Net Office Start e-mail adresa
Svi paketi uključuju: Podatkovni VPN, Flat rate Internet na lokacijama i najam web prostora PROwebwin ili PROwebunix od 50MB
(Odabrati jedan)

Naziv domene

Internet domena

Ugovor

Ime i prezime

Udaljeni pristup (dial up)

1 korisnički račun

2 korisnička računa

Trajanje Ugovora

Bez određenog razdoblja obveznog trajanja ugovora
Obvezno trajanje Ugovora 12 mjeseci*
Obvezno trajanje Ugovora 24 mjeseca*

Obrazac: 091.33_ZAH-Multi Office 5.3.18

* Ako tijekom razdoblja obveznog trajanja Pretplatničkog ugovora za Multi Office uslugu (dalje u tekstu: Pretplatnički ugovor)
korisnik, odnosno Pretplatnik jednostrano raskine Pretplatnički ugovor ili ako krivnjom Pretplatnika dođe do raskida Pretplatničkog
ugovora, Pretplatnik je obvezan HT-u platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili drugu naknadu u
visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za pretplatnika.

Podaci o
priključnim
točkama
(lokacijama)
za uslugu
Multi Office

Priključna točka 1

Naziv (ukoliko se razlikuje od naziva Podnositelja zahtjeva)
Mjesto:

Adresa
Telefonski broj priključka
na lokaciji

Broj

ADSL priključak
Tip ADSL modema

Instaliran
ZyXel Prestige 660 WLAN

Nije instaliran
Neki drugi
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Priključna točka 2

Naziv (ukoliko se razlikuje od naziva Podnositelja zahtjeva)
Mjesto:

Adresa
Broj

Telefonski broj priključka
na lokaciji
Priključna točka 3

Broj

ADSL priključak
Tip ADSL modema

Instaliran
ZyXel Prestige 660 WLAN

Nije instaliran
Neki drugi

Instaliran
ZyXel Prestige 660 WLAN

Nije instaliran
Neki drugi

Instaliran
ZyXel Prestige 660 WLAN

Nije instaliran
Neki drugi

Naziv (ukoliko se razlikuje od naziva Podnositelja zahtjeva)
Mjesto:

Adresa
Broj

Telefonski broj priključka
na lokaciji

ADSL priključak
Tip ADSL modema

Naziv (ukoliko se razlikuje od naziva Podnositelja zahtjeva)
Mjesto:

Adresa
Broj

Telefonski broj priključka
na lokaciji
Opći uvjeti i Cjenik

Nije instaliran
Neki drugi

Mjesto:

Telefonski broj priključka
na lokaciji

Priključna točka 5

Instaliran
ZyXel Prestige 660 WLAN

Naziv (ukoliko se razlikuje od naziva Podnositelja zahtjeva)

Adresa

Priključna točka 4

ADSL priključak
Tip ADSL modema

ADSL priključak
Tip ADSL modema

Opće uvjete poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj nepokretnoj
komunikacijskoj mreži (Fiksnih usluga Hrvatskog Telekoma), Specifikaciju tražene usluge iz cjenika
s pripadajućom uputom o načinima i mjerama zaštite od mogućih zlouporaba i prijevara u javnoj
komunikacijskoj mreži, Opće uvjete Multi Office te Cjenik za javne govorne usluge u nepokretnoj
mreži za poslovne korisnike, preuzet ću s interneta, odnosno na drugi odgovarajući način.
Uručeni su mi Opći uvjeti poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj nepokretnoj
komunikacijskoj mreži (Fiksnih usluga Hrvatskog Telekoma), Specifikacija tražene usluge iz cjenika
s pripadajućom uputom o načinima i mjerama zaštite od mogućih zlouporaba i prijevara u javnoj
komunikacijskoj mreži, Opći uvjeti Multi Office te Cjenik za javne govorne usluge u nepokretnoj mreži
za poslovne korisnike.

Napomena

Potpis

Prodavatelj
Podnositelj zahtjeva

Pečat
Potpis*

Mjesto i datum podnošenja Zahtjeva
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* Svojim potpisom potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu te potvrđujem da sam upoznat/a s uvjetima
korištenja odabranog korisničkog paketa/tarifne opcije/usluge, Cjenikom fiksnih usluga Hrvatskog Telekoma, Općim uvjetima
poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži (Fiksnih usluga Hrvatskog
Telekoma), Uvjetima izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga Hrvatskog Telekoma d.d. i Politikom zaštite privatnosti
korisnika Hrvatskog Telekoma koja mi je dostupna na www.hrvatskitelekom.hr te ih u cijelosti prihvaćam.
Također potvrđujem da sam upoznat/a primjenom postojećih privola/očitovanja volje o obradi (osobnih) podataka koje sam već dao/
la Hrvatskom Telekomu, a koje u svakom trenutku mogu ažurirati na portalu Moj Telekom Poslovni
(https://poslovni.hrvatskitelekom.hr), dolaskom na T prodajno mjesto, pozivom na 0800 9100 i putem svojeg prodajnog predstavnika.

Hrvatski Telekom d.d.
Zagreb, Radnička cesta 21, OIB 81793146560, hrvatskitelekom.hr
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