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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
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Pooblastilo
Spodaj podpisani (pooblastitelj)
stanujoč na naslovu
davčna številka
naročnik družbe T-2, d. o. o., za ID priključka:
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 pri družbi T – 2, d. o. o. opravlja naslednja posamezna dejanja
(obkroži se 1. in/ali 2.):
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.) prijava napak v delovanju storitev.
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).
Predmetno pooblastilo mora biti overjeno pri notarju ali na upravni enoti, da lahko pooblaščenec opravi tudi:
a.) naročilo blaga oziroma storitev v okviru T – 2 Klub-a, pod pogojem, da gre za plačilo naročenega v enkratnem znesku,
ter pridobivanje podatkov, vezanih na naročila v T - 2 Klub-u oziroma stanju točk,
b.) pridobitev prometnih in lokacijskih podatkov ter novega gesla za Horizont,
c.) pridobitev podatkov, vezanih na morebitne postopke v zvezi z naročniškimi razmerji, ki tečejo pred državnimi organi,
d.) 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.
V izogib dvomu velja, da pooblaščenec v nobenem primeru ne more:
- opraviti nakupa v T – 2 Klubu na obroke,
- skleniti naročniškega razmerja za storitve za nov priključek.
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