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Podatki o uporabniku SPAR MOBIL:
priimek in ime zasebnega uporabnika

država

naslov

davčna številka

vrsta osebnega dokumenta

poštna številka in ime pošte

Mobilna telefonska številka:
telefonska številka SPAR MOBIL

telefonska številka 2 SPAR MOBIL

telefonska številka 3 SPAR MOBIL

Priloga:



kopija osebnega dokumenta (obvezno – če obrazec izpolnjujete in pošiljate po pošti/elektronski pošti nam ob tem za vpogled posredujte kopijo osebnega
dokumenta)



dokazilo trajne vezi, če ta ni razvidna iz osebnega dokumenta (trajna vez vključuje pogosto in bistveno prisotnost v Sloveniji, npr. bivališče v Sloveniji – več
informacij najdete v Prodajni ponudbi paketov SPAR MOBIL za porabo enot v državah območja EU-tarife)

V skladu z Uredbo EU o ukrepih za enotni evropski trg (Uredba št. 2015/2120 z dne 25. 11. 2015) in izvedbeno Uredbo EU (Uredba št. 2016/2286 z dne 15. 12.
2016) se je 15. junija 2017 spremenil način obračunavanja mobilnih storitev v gostovanju v državah območja EU-tarife. Zakupljene klice in sporočila* se tako lahko
uporablja v tujini enako kot doma, pri prenosu podatkov pa lahko veljajo določene omejitve. (*Pri poslanih in prejetih MMS-ih v državah območja EU-tarife se prenos
podatkov odšteva iz skupne količine prenosa podatkov.) Za namene zagotavljanja reguliranih storitev gostovanja v mobilnih omrežjih operaterjev v državah območja
EU-tarife (RLAH – Roam Like At Home - enake cene kot doma) se za koriščenje enot iz paketov v državah območja EU-tarife od 4. 6. 2019 dalje zahteva registracija
predplačniških uporabnikov pri operaterju ponudniku predplačniških mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev.
Skupno število registriranih številk SPAR MOBIL na posameznega uporabnika je omejeno:
Na posamezno fizično osebo – zasebnega uporabnika je možno registrirati največ 3 številke SPAR MOBIL.
Prodajna ponudba paketov SPAR MOBIL za porabo enot v državah območja EU-tarife na podlagi registracije končnega uporabnika, s podrobnejšim opisom pogojev
registracije in koriščenja paketov, je na voljo na spletni strani www.spar-mobil.si, zavihek Paketi in ceniki.

Soglasje za registracijo uporabnika:
Končni uporabnik izjavljam, da se pri operaterju ponudniku predplačniških mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev registriram kot predplačniški končni
uporabnik, na podlagi česar lahko koristim enote iz paketov v državah območja EU-tarife.
Izpolnjen obrazec lahko pošljete na naslov Telekom Slovenije, d.d., Naročniška razmerja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana ali posredujete na e-naslov
registracijasparmobil@telekom.si.
Vklop registracije bo izveden najkasneje v roku petih (5) delovnih dni od prejema pravilno izpolnjenega in podpisanega obrazca pri operaterju ponudniku
predplačniških mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev.
Telekom Slovenije, d.d. bo posredovane podatke obdeloval za zagotavljanje paketov SPAR MOBIL za porabo enot v državah območja EU-tarife in v skladu s Politiko
zasebnosti.
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