zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa za uslugu
business max
Popunjava Hrvatski
Telekom

Broj Zahtjeva
JOP
Oznaka prodavatelja
Kanal prodaje

Podaci o
korisniku

Podnositelj zahtjeva –
Korisnik

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

Adresa/Sjedište
Adresa za dostavu
računa/ugovora

Mjesto:
Dodatak nazivu
Mjesto:

(ako je različita od prethodne)

Odgovorna osoba
Telefon
Administrator ICT
Marketplace portala
(ako je različit od odgovorne
osobe)

Adresa za dostavu
obavijesti

Telefon

Mobitel

Telefaks

E-mail

Ime i prezime

Mobitel

Telefaks

E-mail

(*Po aktivaciji Poslovnih MAX3 paketa, kontakt osoba će zaprimiti obavijest o aktivaciji putem e-maila. Potpisom ovog Zahtjeva
potvrđujem da sam pročitao i u potpunosti prihvaćam Uvjete korištenja portala ICT Marketplace Hrvatskog Telekoma d.d. koji su
dostupni na stranici hrvatskitelekom.hr)

Dodatak nazivu
Mjesto:

(ako je različita od prethodne)

E-mail adresa za dostavu
obavijesti

Ime i prezime

E-mail

(ako je različita od prethodne)

Podaci o
pojedinačnim
uslugama

Obrazac: 237.01_ZAH-Business MAX 1.3.18

Aktivacija
paketa

Brzina

Pretplatnički broj
telefonskog priključka

Telefonski broj

ADSL priključak

Korisničko ime

Ugovaranje obveznog
trajanja ugovora*

bez ugovaranja obveznog trajanja ugovora
ugovaranje obveznog trajanja ugovora na12 mjeseci
ugovaranje obveznog trajanje ugovora na 24 mjeseca

Odabir paketa

Poslovni MAX2 Premium
Poslovni MAX2 Premium 4
Poslovni MAX3 Premium
Poslovni MAX3 Premium 4

Dodatna ADSL pristupna
brzina

Broj računa (u slučaju MAX2 ne upisuje se
broj računa)

od 14336/716 kbit/s do 20480/1024 kbit/s (73,36 kn (bez PDV-a) /91,70 kn (s PDV-om)*)
*Opcijom je moguće nadograditi samo Poslovni MAX2 i Poslovni MAX3 pakete koji uključuju ADSL pristupnu brzinu 10 Mbit/s.
Korisnici koji nadograde Poslovni MAX2 ili Poslovni MAX3 opcijom dodatne ADSL brzine ostvaruju pravo prva 2 mjeseca korištenja
veće pristupne brzine po cijeni niže. Opcija će se početi naplaćivati tek po isteku prva 2 mjeseca.

Opcija Turbo 40 - od 28/3 Mbit/s do 40/6 Mbit/s* (0,00 kn)
Opcija Turbo+ 60 - 42/5 Mbit/s do 60/10 Mbit/s* (10,00 kn (bez PDV-a)/ 12,50 kn (s PDV-om))
*Opcijom je moguće nadograditi samo Poslovne MAX2 i Poslovne MAX3 pakete koji uključuju ADSL pristupnu brzinu od 10 Mbit/s
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zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa za uslugu
business max
Ugovorna obveza na
MAX2/3 paketu

Nokia Lumia 635 LTE uz ugovornu obavezu 24 mjeseca
Samsung Galaxy Ace 4 uz ugovornu obavezu 24 mjeseca
Potpisivanjem nove ugovorne obveze na 24 mjeseca za MAX2/3 paket, Pretplatnik ostvaruje pogodnost kupovine tehničkog
uređaja po promotivnoj cijeni. Gore navedene cijene ovise o vrsti MAX2/3 paketa i vrsti uređaja.
Ukoliko Pretplatnik jednostrano raskine pretplatnički ugovor za MAX2/3 uslugu odnosno ukoliko Ugovor bude raskinut krivnjom
Pretplatnika prije isteka razdoblja na koje je sklopljen temeljem ovog Zahtjeva (obvezno trajanje pretplatničkog ugovora),
Pretplatnik mora platiti mjesečne naknade 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.

Registracija na ICT
Marketplace

Da

Ne

Opći uvjeti i cjenik

Uručeni su mi Opći uvjeti poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj
mreži (Fiksnih usluga Hrvatskog Telekoma) kao i specifikacija traženih usluga iz cjenika s pripadajućom uputom o načinima
i mjerama zaštite od mogućih zlouporaba i prijevara u javnoj komunikacijskoj mreži, te Cjenik za fiksne usluge Hrvatskog
Telekoma
Opće uvjete poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži (Fiksnih
usluga Hrvatskog Telekoma) kao i specifikaciju traženih usluga iz cjenika s pripadajućom uputom o načinima i mjerama zaštite
od mogućih zlouporaba i prijevara u javnoj komunikacijskoj mreži, te Cjenik za fiksne usluge Hrvatskog Telekoma, preuzet ću s
Interneta odnosno na drugi odgovarajući način
U slučaju podnošenja prigovora na brzinu širokopojasnog pristupa Internetu, Pretplatnik je obvezan priložiti mjerenja izvršena
putem certificiranog alata za mjerenje brzina širokopojasnog pristupa Internetu koji se nalazi na službenim Internet stranicama
HAKOM-a.

Potpis

Napomena
Prodavatelj
Podnositelj zahtjeva

Pečat
Potpis*

Mjesto i datum podnošenja Zahtjeva

Obrazac: 237.01_ZAH-Business MAX 1.3.18

* 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, 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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