
Broj zahtjeva:

Oznaka djelatnika: Predstavnik prodaje: Broj telefona:

Oznaka djelatnika: Podrška prodaji: Broj telefona:

uključenje usluge promjena legalne adrese isključenje usluge

promjena korisničkih podataka promjena adrese za slanje računa

Naziv pravne osobe/obrta:

Ulica i kućni broj: Mjesto: 1 0 0 0 0

OIB*: 8 5 5 5 2 5 9 2 3 8 Ime i prezime*:
*MBG/MB u slučaju kada fizičkoj/pravnoj osobi nije dodijeljen OIB * Osobe ovlaštene za zastupanje

Ime i prezime:

Ulica i kućni broj: Mjesto:

OIB: Spol: muško žensko Datum rođenja:
*MBG/MB u slučaju kada fizičkoj osobi nije dodijeljen OIB

Broj telefona za kontakt: Broj osobne iskaznice/putovnice:

E-mail adresa:

Ulica i kućni broj: Mjesto:
*ako je različita od gore navedene

Ime i prezime: Naziv pravne osobe/obrta:

Ulica i kućni broj: Mjesto:

E-mail adresa:

Broj Ugovora: Datum sklapanja Ugovora:

VPN ID:

Pretplatnički broj: 09  SIM: 893859

Specifikacija računa:

Usluge koje nisu dozvoljene za korištenje u poslovne svrhe (naplaćuju se na privatni račun):

Napomena:

x Želim aktivirati opciju VPN Limit kn

Napomena: Iznos ukupnog limita na poslovni račun bez PDV-a (primjenjuje se na ukupne troškove korištenja za sve usluge koje su dozvoljene za korištenje u poslovne svrhe)
Usluge u roamingu, biti će naplaćene u cijelosti povrh VPN Limita na Poslovni račun ili u cijelosti na VPN Moj račun, sukladno naznačenom na Zahtjevu 

Hrvatskog Telekoma za korisnike preuzet ću na internetskoj stranici hrvatskitelekom.hr.

X Djelatnik prodaje Mjesto i datum: Potpis:

X Korisnik usluge VPN Moj račun Mjesto i datum: Potpis:

X Poslovni korisnik Mjesto i datum: Potpis i pečat:

Zahtjev za uslugu VPN Moj račun i opciju VPN Limit 
 

 
Podaci o djelatniku  Igor Plančić  

 Ivanka Šolić 021351624

Zahtjev

Podaci o 
poslovnom 

korisniku

Sindikat prometnika vlakova HR

Trnjanska 11/F Zagreb,

Marko Gašpar

Podaci o korisniku 
usluge VPN Moj 

račun i VPN Limit

Adresa za slanje 
računa

Ugovor o poslovnoj 
suradnji

Podaci o priključku

Dodatne opcije

Podaci o uslugama 
koje se naplaćuju 

na Moj račun

Opcija VPN Limit 0,00

Napomena

Opći uvjeti Zaprimi-o/la sam Opće uvjete poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (mobilnih usluga Hrvatskog
Telekoma), Specifikaciju ugovorenog tarifnog paketa ili modela odnosno Uvjete korištenja ugovorene opcije, uključujući primjenjive upute za korištenje Internet usluga i Cjenik za

Opće uvjete poslovanja Hrvatskog telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (mobilnih usluga Hrvatskog Telekoma), Specifikaciju

Cjenik za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma za korisnike;

Zagreb,  

Prihvaćanjem ovog Zahtjeva od strane HT d.d. isti će zajedno s uvjetima korištenja za uslugu VPN Moj račun i opciju VPN Limit predstavljati Ugovor o usluzi VPN Moj račun i
opciji VPN Limit između HT d.d., Poslovnog korisnika i korisnika usluge VPN Moj račun i opcije VPN Limit.  

Potpisi Zagreb,  

Zagreb,  

Adresa na koju se 
šalju obavijesti

(ako se razlikuje od 
gore navedene)

E-mail adresa na 
koju se šalju 

obavijesti
(ako se razlikuje od 

gore navedene)

ugovorenog tarifnog paketa ili modela odnosno Uvjete korištenja ugovorene opcije, uključujući primjenjive upute za korištenje Internet usluga i Cjenik za mobilne usluge 

Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujete da je za svaki pojedini MSISDN za koji se zasniva pretplatnički odnos, a naveden je na listi koja je priložena ovom zahtjevu i čini njegov
sastavni dio, u trenutku potpisivanja ovog Zahtjeva sklopljen pojedinačni pretplatnički ugovor u pisanom obliku, odnosno aktivirana odabrana usluga sukladno Općim uvjetima.

Pozivi birani pomoću predbroja "9" i pozivi prema Favorite brojevima uvijek se naplaćuju na Moj račun
*odnosi se samo za priključke koji nemaju aktiviranu uslugu Web'n'walk




