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Zahtjev za ADSL uslugu /
Zahtjev za ADSL/WLAN
terminalnu opremu

Sukladno Općim uvjetima za korištenje ADSL usluge, Zahtjev za ADSL, prihvaćen od strane
HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d., zajedno s Općim uvjetima za korištenje ADSL usluge čini
Pretplatnički ugovor.
Sukladno Općim uvjetima za prodaju ADSL/WLAN terminalne opreme, Zahtjev za ADSL/WLAN terminalnu
opremu prihvaćen od strane HT – Hrvatskih telekomunikacija d.d., zajedno s Općim uvjetima za prodaju
ADSL/WLAN terminalne opreme čini Ugovor o prodaji ADSL/WLAN terminalne opreme.
Podaci o
korisniku

Podnositelj zahtjeva
- Korisnik

Ime i prezime/Naziv tvrtke
JMBG/Matični broj		
Pristajem staviti JMBG (pretplatnik nije dužan staviti JMBG).

Žiroračun			
Mjesto:

Adresa
Pretplatnički broj
Adresa za dostavu
računa/ugovora

Dodatak nazivu		
Mjesto:

(ako je različita od prethodne)

Odgovorna osoba
Telefon
Osoba za kontakt
(ako je različita od imena i
prezimena odgovorne osobe)

Telefon

Ime i prezime

Mobitel

Telefaks

E-mail

Ime i prezime

Mobitel

Telefaks

E-mail

Obavijesti o promotivnim
T-Com akcijama

Želim primati obavijesti		

Terminalna oprema

ADSL žični modem		
ADSL žični modem		
bežična pristupna točka s ADSL modemom
bežična pristupna točka s ADSL modemom i PCMCIA uređajem
bežična pristupna točka s ADSL modemom i USB uređajem

Ne želim primati obavijesti

1 uz obavezu sklapanja ugovora o korištenju ADSL na 12 mjeseci			

0,50 kn1
0,50 kn2
99,00 kn2
199,00 kn2
199,00 kn2
(cijene s PDV-om)

2 uz obavezu sklapanja ugovora o korištenju ADSL na 24 mjeseca

Tip instalacije

instalacija od strane T-HT-a
instalacija od strane kupca (samoinstalacija) uz ugovornu obvezu
3 ugovorna obveza odnosi se na terminalnu opremu			

ADSL usluga

Napomena

01.08
Obrazazc: 088.06a_ZAH-adsl.usl-adsl.wlan.term

ADSL pristup

Potpis

do 2048/256 kbit/s

do 8192/512 kbit/s

549,00 kn
0,50 kn3
(cijene s PDV-om)

do 16384/768 kbit/s

Zahtjev podnesen temeljem «Ugovora o suradnji u vezi s provedbom projekta internetizacije
hrvatskog školstva» između MZOŠ i T-HT. Odredba o obveznom trajanju ugovora se ne primjenjuje.
Za vrijeme trajanja T-HT-ove donacije nema mogućnosti izmjene tehničke specifikacije usluge kako
je navedeno u ovom Zahtjevu.

Prodavatelj
Podnositelj zahtjeva
Potpis*				

Pečat
		

Mjesto i datum podnošenja Zahtjeva

* Svojim potpisom potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu, potvrđujem da sam upoznat s
Općim uvjetima za ADSL usluge te ih u cijelosti prihvaćam.
HT - Hrvatske telekomunikacije d.d.
Zagreb, Savska cesta 32, MB 1414887, www.t.ht.hr

