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Obrazec za pooblastilo
Pripravili smo pooblastilo, s katerim lahko določite drugo osebo, da v vašem imenu ureja
spremembe naročniškega razmerja. V pooblastilu lahko označite dejanja, ki jih lahko
pooblaščena oseba izvaja v vašem imenu. Pooblastilo velja do pisnega preklica.
Izpolnjeno in podpisano pooblastilo nam pošljite na naslov T-2, d. o. o., Verovškova ulica 64A,
1000 Ljubljana, na faks številko 0590 00001 ali v elektronski obliki na naslov
info@t-2.net.
Za vsa vprašanja in pomoč smo vam na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu, na info@t-2.net ali na
številki 064 064 064.
Z lepimi pozdravi,
Vaš T-2
Član poslovodstva
Gregor Štampohar

T-2 d.o.o.
Verovškova ul. 64a
1000 Ljubljana

T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
Verovškova 64A Ljubljana; T-2 d.o.o. je registrirana dne 11. 5. 2004 pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 11203100
Osnovni kapital: 18.084.324,03 EUR Matična št.: 1954598000 ID številka za DDV: SI70764492

Pooblastilo za urejanje naročniškega razmerja
Pooblastilo
Spodaj podpisani (pooblastitelj)
stanujoč na naslovu
davčna številka
naročnik družbe T-2, d. o. o., za ID priključka:
na naslovu
na naslovu
na naslovu
(v nadaljevanju vsi priključki skupaj: naročniška razmerja)
pooblaščam (pooblaščenec)
stanujočega na naslovu
davčna številka
kontaktna telefonska številka
kontaktni elektronski naslov
da v mojem imenu in za moj račun namesto mene opravlja naslednja posamezna dejanja:
■

urejanje vseh zadev, vezanih na sklenjena naročniška razmerja, zlasti:
a.) sprememba pogodbe oziroma naročenih storitev,
b.) prevzem in predaja terminalne opreme,
c.) preklic naročniškega razmerja,
d.) podpis in prevzem dokumentacije, vezane na naročniška razmerja ipd.,
e.) odprava morebitnih napak na lokaciji priključka.
pridobivanje osebnih podatkov in drugih informacij, vezanih na sklenjena naročniška razmerja, zlasti:
a.) o naročenih storitvah,
b.) o kontaktnih podatkih,
c.) o odprtih postavkah (vendar le predsodne zadeve).

Pooblastilo ne velja za:
- naročilo blaga, ki je del ponudbe T-2 Kluba (lahko pa pooblaščenec prejme podatek o številu točk v T-2 Klubu),
- pridobitev prometnih in lokacijskih podatkov ter novega gesla za Horizont,
- pridobitev podatkov, vezanih na morebitne postopke v zvezi z naročniškimi razmerji, ki tečejo pred državnimi organi,
- spreminjanje kontaktnih podatkov o naročniku ter vseh tistih podatkov, ki jih skladno s splošnimi pogoji družbe
T-2, d. o. o., lahko pridobi ali spreminja le naročnik.
Pooblastilo velja do pisnega preklica.
V
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, dne

Ime in priimek naročnika:

Podpis naročnika:

www.t-2.net
T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana

Klicni center in tehnična podpora: 064 064 064

Elektronska pošta: info@t-2.net

