
 

Posebni dogovor – Pogoji uporabe opcij zakupa paketa porabe  
 
I. Splošne določbe  
 
Zakupljena poraba je posebni dogovor med naročnikom in T-2 o minimalni mesečni porabi 
naročnika v T-2 fiksnem omrežju in/ali T-2 UMTS omrežju za klice in sms sporočila na vse 
nekomercialne številke v Sloveniji in tujini, pod pogoji kot navedeno v nadaljevanju.  
 
Poraba za vsak opravljen klic iz T-2 UMTS omrežja oz. lastnega omrežja podjetja T-2 ali 
iz stacionarnega omrežja T-2 po vsakokrat veljavnem ceniku, se do zneska zakupljene 
porabe ne obračuna. Poraba za vsak poslan SMS iz T-2 UMTS omrežja oz. lastnega 
omrežja podjetja T-2 ter iz T-2 MVNO omrežja po vsakokrat veljavnem ceniku, se do 
zneska zakupljene porabe ne obračuna. Izjema je SMS oz. MMS poslan iz omrežja T-2 ali iz 
T-2 MVNO omrežja na telefonske številke s klicno številko tuje države (izjema je tudi SMS 
oz. MMS poslan iz omrežja T-2 ali iz T-2 MVNO omrežja na klicno številko +386, ki se 
uporablja na Kosovem), ki se od zakupljene porabe ne odšteva in se vzporedno obračuna 
skladno z veljavnim cenikom. 
 
Klici in druge storitve opravljene iz T-2 MVNO omrežja oz. storitve opravljene preko 
nacionalnega gostovanja v omrežju operaterja Si.mobila, d.d. ali gostovanja v tujini, 
se od zakupljene porabe ne odštevajo in se vzporedno obračunajo skladno s 
cenikom.  
 
Naročnik si okvirno pokritost z lastnim omrežjem podjetja T-2 ter T-2 MVNO omrežjem lahko 
ogleda na spletni strani http://www.t-2.net/, informacije pa so uporabniku dostopne tudi na 
tel. št. za pomoč uporabnikom 059 000 000, 080 64 64, na naslovu info@t-2.net ter v 
poslovalnicah.  
 
Zakupljena poraba se obračuna v polnem znesku skladno z vsakokrat veljavnim cenikom 
tudi, če dejanska poraba tega zneska ne doseže. Naročnik lahko zakupljeno porabo koristi 
za vsa naročniška razmerja, katerih storitve se mu zaračunavajo na istem računu. Morebitna 
večkrat zakupljena poraba v različnih naročniških paketih se sešteva, v kolikor je 
zaračunana na istem računu. Navedeno ne velja za poslovne uporabnike, ki imajo sklenjena 
naročniška razmerja na različnih lokacijah. Neporabljen znesek se ne prenaša v naslednji 
mesec. Če je zakupljena poraba presežena, se nadaljnja poraba obračunava po veljavnem 
ceniku.  
 
II. Povezava z nakupom telefona po akcijski ceni  
V primeru naročene zakupljene porabe z vezavo za 24 mesecev in hkratne sklenitve T-2 
Mobilnega paketa ali/in T4/T3 Mobile paketa z vezavo le-tega za 24 mesecev, lahko 
uporabnik kupi telefon po posebno ugodni akcijski ceni.  
 
III. Sestavni deli tega posebnega dogovora  
Za ponudbo veljajo poleg tega posebnega dogovora tudi Splošni pogoji poslovanja družbe 
T-2, Splošni pogoji uporabe storitev preko omrežja T-2 UMTS ter Pogoji nakupa 
telefonskega aparata po akcijski ceni. Vse dodatne informacije ter splošni pogoji so 
dostopne na spletni strani www.t-2.net, telefonski številki za pomoč uporabnikom 059 000 
000 ali 080 64 64 ter v poslovalnicah T-2.  
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