Zahtjev Za uslugu Moj račun
Podaci o korisniku (popunjava zaposlenik/korisnik članskih pogodnosti HAK-a)
Ime i prezime:
Broj članske iskaznice HAK-a:

OIB*:
*MBG/MB u slučaju kada fizičkoj osobi nije dodijeljen OIB

Datum rođenja:

Broj osobne iskaznice/putovnice:
Adresa sa osobne iskaznice
Ulica i kućni broj:
Forma računa:

Poštanski broj:

e-račun

Mjesto:

e-mail:

Adresa za dostavu računa (ukoliko se razlikuje od navedene)
Ulica i kućni broj:
Poštanski broj:
Mjesto:
Korisnik Moj Račun aktivira priključak (označiti s X odabrana polja):

1. Nositelj ugovora

09

2. Dodatni priključak

09

3. Dodatni priključak

09

4. Dodatni priključak

09

HAK SURFAM

HAK PRIČAM

HAK TOTAL

Ugovorna obveza*

Aktivacija opcija

10.

9.

8.

7.

6.

SIM: 89385

5.

Broj mobitela

3.

Prijelaz s
bona

2.

Postojeći
broj

1.

Novi
broj

4.

Redni broj uređaja

Napomena NOSITELJ UGOVORA: Ukoliko imate službeni priključak koji Vam plaća Poslovni korisnik (usluga VPN Moj račun), potrebno je upisati SAMO taj broj priključka.

Detaljan ispis poziva

1. Nositelj ugovora

Bez obveze

12 mjeseci

24 mjeseca

Da

Ne

2. Dodatni priključak

Bez obveze

12 mjeseci

24 mjeseca

Da

Ne

3. Dodatni priključak

Bez obveze

12 mjeseci

24 mjeseca

Da

Ne

4. Dodatni priključak

Bez obveze

12 mjeseci

24 mjeseca

Da

Ne

NAPOMENA:
Potpis novog pretplatnika:
Mjesto i datum:

Potpis ranijeg pretplatnika:

Podaci o Poslovnom korisniku (popunjava poslodavac)
Naziv pravne osobe/obrta:
OIB*:

Adresa:

*MBG/MB u slučaju kada fizičkoj/pravnoj osobi nije dodijeljen OIB

Ime i prezime*:
* Osobe ovlaštene za zastupanje

Mjesto i datum:

Potpis Poslovnog korisnika:

Napomena:
Od 01.07.2014. godine primjenjuje se mjesečna naknada za pristup mobilnoj mreži Hrvatskog Telekoma u iznosu od 10 kn s PDV-om. Više informacija na : www.hrvatskitelekom.hr/obavijesti
Kupnjom uređaja po posebnoj cijeni, u sklopu tarife, korisnik se obvezuje isti platiti po pouzeću
Aktivacija opcije Poruke 500 i Poruke 1000 uz ugovornu obvezu moguća je u trenutku potpisivanja ugovora na tarifi u istom trajanju ugovora.
Označavanjem polja za primanje računa u elektronskom obliku korisnik potvrđuje da umjesto ispisanog (papirnatog) računa želi primati račun u elektroničkom obliku na navedenu adresu e-pošte. Ova suglasnost za dostavu računa u
elektroničkom obliku uključuje i suglasnost za dostavu opomene elektroničkim putem, kao i za dostavu detaljnog ispisa poziva isključivo na portal Moj Telekom, ukoliko ste ga zatražili. Zbog sigurnosnih razloga, nismo u mogućnosti na adresu epošte uz e-račun dostavljati i detaljan ispis poziva.
Opći uvjeti:
Zaprimio/la sam Opće uvjete Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (mobilne usluge Hrvatskog Telekoma), specifikaciju tarifnih modela Moj račun te Uvjete korištenja za uslugu VPN Moj račun i
opciju VPN Limit, uključujući primjenjive upute za korištenje internetskih usluga koje ću preuzeti na internetskoj stranici www.t.ht.hr.
Korisnici usluge VPN Moj račun koji u trenutku podnošenja zahtjeva za Moj račun S ili L imaju samo privatni račun (nemaju poslovni račun) prihvaćaju Specifikaciju tarifnih modela Moj račun i Uvjete korištenja za uslugu VPN Moj račun i
opciju VPN Limit.
Potpisivanjem ovog Zahtjeva potvrđujete da je za svaki pojedini MSISDN za koji se zasniva pretplatnički odnos, a koji je naveden na listi priloženoj ovom zahtjevu koja čini njegov sastavni dio, u trenutku potpisivanja ovog Zahtjeva
Potpisivanjem ovog Zahtjeva Poslovni korisnik pristaje na aktivaciju priključka u svojoj VPN mreži prema Uvjetima korištenja VPN Moj račun i opcija VPN Limit i Specifikacije tarifnih modela Moj račun.
Poslovni korisnik pristaje da Korisnik na temelju ovog Ugovora za Tarifni model Moj račun samostalno prema HT-u izvrši sljedeće radnje:
- Podnese zahtjev za sklapanjem ugovora s obveznim trajanjem pretplatničkog odnosa 12/24 mjeseca
- Podnese zahtjev za promjenom Tarifnog modela S moj račun s na Moj račun L i obratno.
O svakoj prethodno spomenutoj radnji Korisnika, HT će obavijestiti Poslovnog korisnika putem izvješća u elektroničkom obliku koje će HT dostavljati Poslovnom korisniku svaka 3 mjeseca
Potpisivanjem ovog Zahtjeva korisnik potvrđuje točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu te da je 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 mu je dostupna na www.hrvatskitelekom.hr, te ih u cijelosti prihvaća.
Također potvrđuje da je upoznat/a primjenom postojećih privola/očitovanja volje o obradi (osobnih) podataka koje je već dao/la Hrvatskom Telekomu, a koje u svakom trenutku može ažurirati na portalu Moj Telekom Poslovni
(https://poslovni.hrvatskitelekom.hr), dolaskom na T prodajno mjesto, pozivom na 0800 9100 i putem svojeg prodajnog predstavnika.

Djelatnik prodaje Hrvatskog Telekoma d.d.
Ime i prezime:

Mjesto i datum:

Potpis Djelatnika prodaje:

