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Ponudba je namenjena upravidencem dlanom (v nadaljevanju: organizacij):
. GZS (Gasilska zveza Slovenije) in
. PGD (Prostovoljno gasilko dru6tvo).

ki so narodniki dolodenih paketov podjetja Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju Telekom Slovenije). Ponudbo

sestavljajo ugodnosti, ki jih upravi6enci lahko koristijo mesedno za obdobje 12 mesecev od vklopa ugodnosti z

moZnostjo podaljSanja vsako leto.
Ugodnoit se omogo6i v obliki 30 % popusta na mesedno naroEnino mobilnega paketa Telekoma Slovenije za

nove narodnike in 20 % popusta na mesedno naro6nino mobilnega paketa Telekoma Slovenije za obstojeie
naro6nike.

Upravi6enci
So 6lani GZS in PGD, ki so novi ali obstojedi narodniki mobilnih paketov Telekoma Slovenije. Seznam paketov je

objavljen v rubriki Narodanje ugodnosti.

Narodanje ugodnosti
Ugodnost je omogo6ena le zasebnim narodnikom na naslednjih paketih:

r DostopniA, Dostopni B, Dostopni C
. NeodvisniA in Neodvisni B
. Enostavni A in Enostavni B
. Mobilni lnternet Brezskrbni, Mobilni lnternet L, Mobilni lnternet M, Mobilni lnternet S, Mobilni lnternet XL,

Mobilni lnternet XS

Zavklop ugodnostije potrebno izpolniti Vlogo za vklop Ugodnost 6lanstvo ter jo poslati na naslov, kije zapisan na

obrazcu. Obrazec je na voljo na spletni strani www.telekom.si. V primeru menjave naro6ni5kega paketa z namenom

koriSdenja ugodnosti se narodniku prizna 50% popust na menjavo paketa.

Narocniki lahko ugodnost uveljavlja le na narodni5kih razmerjih, ki so sklenjena v imenu osebe, ki je obenem 6lan

zgoraj navedenih organizacij, kar mora biti razvidno iz izpolnjene vloge in priloZene fotokopije dlanske izkaznice
zgoraj navedenih organizacij, kije del vloge.

S podpisom Vloge za vklop Ugodnost dlanstvo upravidenec dovoljuje izmenjavo podatkov med Telekomom Slovenije
in zgoraj navedenih organizacij v namen preverjanja upravidenosti do te ponudbe.

Omejitve
Popust Ugodnost 6lanstvo na mesedno naro6nino mobilnih paketov Telekoma Slovenije se izkljuduje z vsemi drugimi
popusti na mesedno narodnino ter z ugodnostjo PoveZe in prihrani.

elani zgoraj navedenih organizacij lahko koristijo ugodnost samo na eni izmed svojih narodni5kih Stevilk.

Narodniki mobilnih storitev, ki niso 6lani zgoraj navedenih organizacij ali ne uporabljajo narodni5ki paket, ki je
naveden v seznamu paketov, niso upravi6eni do popusta.

Po izteku veljavnosti ponudbe
Mesedna narodnina mobilnih paketov za mobilne narodnike se zadne zaracunavati po veljavnem ceniku paketov.

lzguba upravidenosti do ugodnosti
Do izgube upravidenosti ugodnosti pride v naslednjih primerih:
- de narodnik opravi menjavo narodnika,
- de naro6nik izstopi izzgoraj navedenih organizacij,
- de se iztede dasovna omejitev veljavnosti ponudbe,
- de narocnik zahteva izklop ugodnosti,
- v primeru spremembe na paket, ki ni na seznamu paketov, ki lahko koristijo Ugodnost clantvo.
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