Vloga za zamenjavo kartice SIM
Podatki o uporabniku IZI:
naziv/priimek in ime

naslov

številka in ime pošte

id odobritve

kraj rojstva za fizične osebe

telefonska številka

datum izvedbe zamenjave kartice SIM

stara kartica SIM

nova kartica SIM

Razlog za zamenjavo kartice SIM:
nakup novega aparata
blokirana SIM (napačen vnos PIN/PUK)
kraja/izguba SIM

Prenos podatkov s stare kartice SIM na novo:
da
ne
Kontaktni podatki in naslov za pošiljanje nove SIM kartice:
naziv/priimek in ime

naslov

številka in ime pošte

kontaktna telefonska številka

e- naslov

V primeru sklenitve Pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, naročnik potrjuje:
• da je seznanjen, da je prodajna ponudba s pogoji za blago/storitev, vključno s podatki o značilnosti blaga/storitve, ceni, morebitnih dodatnih stroških, trajanju in
pogoji za prenehanje pogodbe, na voljo na spletnem mestu www.telekom.si ter na prodajnih mestih Telekoma Slovenije;
• da je seznanjen s Pogoji nakupa blaga in storitev (PP), vključno s pogoji, roki in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v odstopnem roku 14
dni, ki so na voljo na www.telekom.si ter na prodajnih mestih Telekoma Slovenije;
• da pri nakupu storitve izrecno soglaša, da se lahko opravljanje storitve začne v odstopnem roku 14 dni, kot ga opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

Pomembna obvestila:

• Sprememba bo urejena najkasneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pravilno izpolnjene vloge.
• Menjava kartice SIM se zaračuna po veljavnem ceniku.

Izjava uporabnika IZI:

• S podpisom potrjujem prevzem nove kartice SIM.
• S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s Pogoji poslovanja in uporabe storitev IZI (v nadaljevanju pogoji Izi).
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Priloga:
• Kopija certifikata IZI ali kopija kartice SIM ali kopija izpisa kod PIN in PUK.

Izpolnjeno vlogo pošljete na naslov Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: za IZI, po faksu na številko 01 583 01 60
ali na e-naslov info@izi.si.

`sig, fd=uporabnik/zastopnik, sl=MC, st=1,
sq=1`

kraj

datum

izpis priimka in imena zastopnika pravne
osebe

Izpolni Telekom Slovenije, d.d., oz. pooblaščen prodajalec

izpis imena zaposlenega

podpis zastopnika pravne osebe/ uporabnika
IZI

žig

GO 3.2/309.2 (23. 5. 2018)

šifra prodajnega mesta

<mob_dm><sett><doc_type>mob_subscriber_document</doc_type><folder>/MOB/PPM/EP/SP/MC/Subscriber/Current</folder><owner>epero</owner><permissions><acl_name>mob_subscriber-document</acl_name></permissions></sett><atts><mob_external_code/><mob_barcode> 09102018014068606</mob_barcode><mob_type_id>256</mob_type_id><mob_type>Zapisnik SIM - IZI</mob_type><mob_msisdn>031504724</mob_msisdn><mob_subscription_id/> <mob_subscriber_number>600000</mob_subscriber_number>
<mob_subscription_inet_id>14068606</mob_subscription_inet_id> <object_name>09102018014068606</object_name><mob_category>GSM</mob_category><title>Zapisnik SIM - IZI</title></atts></mob_dm>
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