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POGODBA o zagotovitvi posebne ugodnosti (v nadaljevanju: Pogodba)

ki jo sklepata:

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1)
in naročnik (v nadaljevanju: Naročnik
in skupaj z A1 tudi: pogodbeni stranki), kot sledi:
NAROČNIK
Ime in priimek (fizične osebe) oz. firma družbe (pravne osebe):
Naslov stalnega bivališča (fizične osebe) oz. poslovni naslov družbe (pravne osebe) (ulica, hišna številka, pošta in poštna številka):

Matična številka (pravne osebe):

Davčna številka:

Zakoniti zastopnik (pravne osebe):
Listina, ki izkazuje istovetnost (osebna izkaznica; izpisek iz pristojnega registra, …):
številka:

veljavnost:

LOKACIJA PRIKLJUČKA
Lokacija priključka (ulica, hišna številka, pošta in poštna številka / številka stanovanja):

1. Pogodbeni namen pogodbenih strank po tej Pogodbi je, da dogovorita vsebino oz. pogoje po katerih Naročnik, zaradi prevzema v Pogodbi
opredeljenih obveznosti (oz. zavez), pridobi v Pogodbi opredeljene ugodnosti.
2. Pogodbeni stranki s sklenitvijo te Pogodbe dogovorita, da A1 zagotovi Naročniku, ki ima z A1 sklenjeno Naročniško pogodbo št.
za lokacijo priključka (ulica, pošta in poštna številka / številka stanovanja):
in naročniški paket
(v nadaljevanju:
Naročniška pogodba):
a. posebno ugodnost promocijske ponudbe

(v nadaljevanju: Ugodnost) v višini

€ z vključenim DDV

b. posebno ugodnost promocijske ponudbe

(v nadaljevanju: Ugodnost) v višini

€ z vključenim DDV

c. posebno ugodnost promocijske ponudbe

(v nadaljevanju: Ugodnost) v višini

€ z vključenim DDV.

Skupna vrednost Ugodnosti znaša

€, z vključenim DDV (v nadaljevanju: Vrednost Ugodnosti).

3. Zaradi pridobitve Ugodnosti se Naročnik s sklenitvijo te Pogodbe zavezuje oz. A1 zagotavlja, da Naročniška pogodba, iz razlogov na njegovi
mesecev od dneva začetka izvajanja Elektronskih komunikacijskih storitev, opredeljenih v
strani, ne bo prenehala veljati pred potekom Izberi
Naročniški pogodbi (v nadaljevanju: Obdobje vezave). Če bi v Obdobju vezave A1 Naročniku, v skladu s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih
in/ali Posebnimi pogoji za izvajanje širokopasovnih storitev in/ali neposredno v skladu z
komunikacijskih storitev za Izberi
veljavnimi predpisi, preprečeval in/ali omejeval uporabo storitev po Naročniški pogodbi, se Obdobje vezave vsakokrat podaljša za celotno obdobje,
v katerem je A1 Naročniku preprečeval in/ali omejeval uporabo storitev po Naročniški pogodbi in se to podaljšano obdobje šteje za novo obdobje
(v nadaljevanju: Novo obdobje vezave), za katerega se Naročnik s sklenitvijo te Pogodbe zavezuje oz. A1 zagotavlja, da Naročniška pogodba
pred potekom tega obdobja, iz razlogov na njegovi strani, ne bo prenehala veljati.
4. Če Naročniška pogodba iz kateregakoli razloga na strani Naročnika preneha veljati pred potekom Obdobja vezave oz. Novega obdobja vezave: (i) v
in/ali (ii) v skladu s Posebnimi pogoji
skladu s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za Izberi
za izvajanje širokopasovnih storitev in/ali (iii) neposredno v skladu z veljavnimi predpisi, je Naročnik dolžan plačati (vrniti) A1 Vrednost ugodnosti
oz. njenega dela. Vrednost ugodnosti oz. njenega dela, ki jo je Naročnik v tem primeru dolžan plačati (vrniti) A1, se izračuna tako, da se Vrednost
, kot številom vseh dni v Obdobju vezave in pomnoži s številom dni, ko bi Naročniška pogodba po tej Pogodbi še morala
ugodnosti deli s
veljati, pa je iz razlogov na strani Naročnika prenehala veljati. Dodatno temu plačilu je Naročnik dolžan A1 plačati tudi vse povezane stroške zaradi
predčasnega prenehanja veljavnosti Pogodbe v višini 14,99 €, z vključenim DDV - vse v roku in na način v skladu z izstavljenim računom A1.
5. V izogib dvomu oziroma nejasnostim sta pogodbeni stranki sporazumni:
-- če A1 v razmerju do Naročnika ne uveljavlja zahtevka po tej Pogodbi takoj, ko so za njega uveljavitev izpolnjeni pogoji po tej Pogodbi ali
neposredno po veljavnih predpisih, to ne pomeni, da se A1 temu zahtevku odpoveduje, pač pa sme ta svoj zahtevek v razmerju do Naročnika
uveljavljati kadarkoli kasneje, vse v skladu s to Pogodbo in veljavnimi predpisi
-- da so Naročnikove obveznosti iz naslova in v zvezi s to Pogodbo neodvisne in samostojne v razmerju do morebitnih drugih Naročnikovih
obveznosti do A1 iz drugih naslovov
-- da sta Naročniška pogodba in ta Pogodba dve samostojni pogodbi in da veljavnost oz. vsebina ene od njiju ne vpliva na veljavnost oz. na vsebino
druge – razen v primerih v katerih posamezna od njiju določa drugače
-- da se za kršitev te Pogodbe ne šteje sprememba ali dopolnitev Naročniške pogodbe (npr.: sprememba naročniškega paketa, sprememba
dodatne storitve/opcije, …) ali te Pogodbe, katero A1 in Naročnik izvedeta sporazumno in dogovorno.
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6. Ta Pogodba je sklenjena in velja, ko jo podpiše zadnja izmed pogodbenih strank in ko jo po pošti, ali po elektronski pošti, ali po faxu (če si jo pogodbene stranke izmenjajo po pošti, oziroma po elektronski pošti, oziroma po faxu) prejme zadnja izmed pogodbenih strank.
7. Če to Pogodbo v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke podpiše pooblaščenec oz. zakoniti zastopnik pogodbene stranke, ta podpisnik s
podpisom te Pogodbe v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke tudi potrjuje (izjavlja), da je neomejeno pooblaščen za podpis (sklenitev)
in za prevzem vseh pravnih posledic tega podpisa (sklenitve) Pogodbe v imenu in za račun tiste pogodbene stranke, v imenu in za račun katere to
Pogodbo podpisuje (sklepa).
8. Ta Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme A1 dva, Naročnik pa enega.
9. V primeru, če je Naročnik to Pogodbo sklenil na podlagi ponudbe A1 za predčasno prenehanje predhodne Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti
€, z vključenim DDV, A1 šteje, da je pogoj glede Obdobja vezave oz. Novega obdobja vezave iz predhodne
s plačilom zneska v višini
Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti sklenjene za Izberi mesecev, izpolnjen. Ne glede na navedeno pa se pogodbeni stranki strinjata, da bo
Naročnik v primeru preostalih neplačanih mesečnih obrokov iz predhodne Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti, le-te poravnal na mesečnem
računu za opravljene storitve (en preostali neplačan obrok na prvem izdanem računu od podpisa Pogodbe, drugi preostali neplačan obrok na drugem izdanem računu itd.).

OPOMBE

Kraj podpisa:
A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.

Datum podpisa:
NAROČNIK

Šifra prodajnega mesta:
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