KKS PTUJ, d.o.o., Slovenski trg 1, 2250 Ptuj, ki ga zastopa
direktor g. Gregor KOVAČEC, (v nadaljnjem besedilu: KKS
PTUJ, d.o.o.)
Davčna številka: SI 38335964
Matična številka: 1882325000
TRR: IBAN SI56 0215 0025 4236 702

ZAHTEVA

ZA ODPOVED NAROČNIŠKEGA RAZMERJA NA KKS PTUJ
Podatki o naročniku:

Naročniška številka:

priimek in ime / naziv podjetja

priimek in ime zastopnika pravne osebe

naslov

davčna številka

številka in ime pošte

kontaktni telefon

Naročniško razmerje želim odpovedati dne:
Razlog za odpoved naročniškega razmerja:

Vrnjena dodatna oprema (označite in vpišite število vrnjene dodatne opreme):
DVB-C SD digitalni sprejemnik:

KOM

DVB-C HD digitalni sprejemnik:

KOM

CA modul:

KOM

dekodirna kartica:

KOM

brezvrvični telefonski aparat:
kabelski ali FTTH modem:

KOM
KOM

Naročnik s podpisom tega obrazca odpoveduje naročniško razmerje na KKS, s podjetjem KKS Ptuj, d.o.o. Prekinitev naročniškega razmerja prične veljati
od dne, navedenega v obrazcu.
Naročnik s podpisom tega obrazca potrjuje, da je seznanjen, da mora poravnati vse obveznosti do podjetja KKS Ptuj, d.o.o. Eventuelni stroški predčasne
prekinitve oziroma pogodbeno kazen, ki izhajajo iz pogodb in morebitnih aneksov bo KKS Ptuj zaračunal na zadnjem, oziroma posebnem računu.
Za morebitno škodo, ki je nastala na vrnjeni dodatni opremi zaradi malomarne uporabe, ali nepooblaščenega posega v opremo, odtujene ali
izgubljene opreme, bo KKS Ptuj , d.o.o. naročniku izstavil račun za popravilo napake, ali pa od njega zahteval odškodnino, po veljavnem ceniku.
Naročnik potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja ter da so navedeni podatki točni in resnični. Zahteva za odpoved je sklenjena v enem
izvodu, ki ga obdrži KKS Ptuj, d.o.o., naročniku pa vroči kopijo izvirnika.

Naročnik:

Teleing:

kraj in datum

kraj in datum

podpis naročnika in žig (za pravne osebe je žig obvezen)

podpis in žig

KKS PTUJ, d.o.o., Slovenski trg 1, 2250 Ptuj, T: 02 77 111 30, E: info@kks-ptuj.si, I: www.kks-ptuj.si

Vložna številka: 1/09878/00, Okrožno sodišče na Ptuju, Osnovni kapital: 462.915,87 EUR, Matična številka: 1882325000, Identifikacijska številka za DDV: SI38335964

