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Naročniška številka: ______________ 
 

VLOGA ZA SPREMEMBO 
NAROČNIŠKE POGODBE 

 

freeNET INTERNET WIFI 
  
 

 
Naročnik: 
Ime in priimek: Naslov stalnega bivališča: 
 
 
Davčna številka: Naslov priključka (če ni enak naslovu naročnika): 
 
 
Kontaktni podatki naročnika 
Kontaktna oseba: Naslov: 
 
 
Telefonska številka: Elektronski naslov: 
 

 
Vlagam zahtevo za spremembo naročniškega paketa 
 

Storitev 
Hitrost k 
naročniku 

Hitrost od 
naročnika 

Cene za obračunsko obdobje - Izbira storitve 
(cene vključujejo DDV z tedaj veljavno zakonodajo) 
 1 mesec  

6 Mbit/s 6 Mbit/s 2 Mbit/s    17,90 €    

10 Mbit/s 10 Mbit/s 4 Mbit/s   26,90 €   

20 Mbit/s 20 Mbit/s 8 Mbit/s   34,50 €   

25 Mbit/s 25 Mbit/s 10 Mbit/s   38,60 €   

Lasten IP  Račun po pošti  

Lasten IP naslov je namenjen uporabnikom, ki želijo svoje lokalno 
omrežje nadzorovati z lastnim požarnim zidom. Z pomočjo ustreznega 
usmerjevalnika (routerja) je možno vzpostaviti filtre ter NAT funkcije 
po lastni želji. 

Storitev izdaje papirnatega računa, ki se 
naročniku izda in pošlje po pošti. V nasprotnem 
primeru je dostop do računov za plačilo storitev 
možen preko uporabniških strani, ki se nahajajo 

na naslovu http://moj.freenet.si 
Izbrano storitev in pripadajoče obračunsko obdobje izberete tako, da jo označite z znakom »X« 

Vse cene so z vključenim davkom na dodano vrednost skladno s tedaj veljavno zakonodajo. 
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Izjava naročnika 
S to vlogo zahtevam spremembo pogodbe o skletnitvi naročniškega razmerja v delu, ki določa naročniški paket.  
Izjavljam, da sem seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja ponudnika in splošnimi pogoji izbranega paketa storitev freeNET, 
objavljenimi na spletnih straneh ponudnika in jih sprejemam kot sestavni del pogodbenega razmerja. 
Hkrati jamčim za resničnost in točnost podatkov, ki sem jih vpisal v to vlogo za spremembo naročniškega paketa. 
Sprememba naročniškega paketa bo urejena najkasneje v petih (5) delovnih dni od dne prejema pravilno izpolnjene vloge. 
Vloga je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvirni izvod. 
 
 
 
Kraj:___________________ Kraj: ___________________ 
 
Datum: ___________________ Datum: ___________________ 
 
Naročnik:  Ponudnik: 

 


