
            

Polans d.o.o., Hotovlja 78a, 4223 Poljane nad Šk. Loko info@polans.si Vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka 1/08719/00, Matična št.: 2285878, ID št.:            
SI57367337, TRR: 03170-1000318773 odprt pri SKB BANKA d.d.  

Polans d.o.o. , Hotovlja 78a, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, matična številka 2285878, ID številka za DDV: SI57367337, ki ga zastopa direktor podjetja Ivan Galičič ter 
naročnik (kot sledi v nadaljevanju) sklepata naslednjo 

POGODBA O ZAGOTAVLJANJU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITEV št.:  ____________ 
 
Ime in priimek/Naziv podjetja: ____________________________________________Naslov___________________________________________ 
 
Pošta ______________________________________Tel št.:  _____________________ email: _________________________________________ 
 
ID DDV:______________________     Naslov za račune _______________________________________________________________________ 
 
Dostop do informative porabe telefonkih pogovorov.   Uporabniško ime____________________________  geslo___________________________ 
 
Tip računa: klasičn po pošti   , E-mail račun _______________________________, ERačun: IBAN SI56_________________________________ 
 

Trajnik: IBAN SI56_________________________________  
   
Izbira naročniškega paketa: (vse cene so z ddv, obračun je mesečni) 

 
POLANS INTERNET 

POLANS I Internet do 2Mb / 1Mb                                                                                                (13 €)  

POLANS II Internet do 4Mb / 1Mb                                                                                               (18,3 €)   

POLANS III Internet do 6Mb / 1Mb                                                                                               (20,33 €)  

POLANS MAX Internet do 8Mb / 2Mb                                                                                               (24,4 €)  

POLANS MAXI Internet do 10Mb / 2Mb                                                                                             (26 €)  

POLANS MEGA Internet do 20Mb / 5Mb                                                                                             (32 €)  

 
POLANS IP TELEFONIJA* 

PolansIP 
1 telefonska številka                              (4 €) 
Vključeni vsi klici na slovenske fiksne številke 
in mobilno telefonijo POLANS-MEGAM                                                     

 2 telefonski številki                                (6 €)                                                            
Vključeni vsi klici na slovenske fiksne številke 
in mobilno telefonijo POLANS-MEGAM                                                                                                          

 

Enojček 
1 telefonska številka                              (2 €) 
Vključeni vsi klici na mobilno telefonijo 
POLANS-MEGAM                                                     

 2 telefonski številki                                (4 €) 
Vključeni vsi klici na mobilno telefonijo 
POLANS-MEGAM                                                            

 

 
TV** 

POLANS IPTV 100 TV programov                                                                                                            (15 €)  

 
MOBILNA TELEFONIJA POLANS-MEGAM***   

 

 
*Storitev POLANS- IP TELEFONIJA zagotavlja podjetje MEGA M d.o.o., Polans d.o.o.  zagotavlja le povezavo do omrežja. Zakupljene minute  telefonskih pogovorov se 
nanašajo na vsa slovenska  stacionarna. Neporabljene minute se ne prenašajo v naslednji mesec.  
**Storitev POLANS IPTV zagotavlja podjetje Svislar Telekom d.o.o. , Polans d.o.o.  zagotavlja le povezavo do omrežja 
*** Storitev MOBILNA TELEFONIJA POLANS-MEGAM zagotavlja podjetje MEGA M d.o.o. preko mobilnega omrežja Telekoma Slovenije. Zakupljene količine klicev, sms, 
mms sporočil ter prenosa podatkov se nanašajo na vsa slovenska omrežja. Neporabljene enote se ne prenašajo v naslednji mesec. 

Spisek terminalske opreme locirane pri naročniku       

VRSTA OPREME  TEHNIČNI  PODATKI 
 

TERMINALSKA OPREMA        IP:                                               MAC:                                                       vrsta op.                                ssid: 

IP VMESTNIK     (SIPURA) IP:                                               MAC:                                                       obst. št.                                 nova št. 

SIM kartica Seriska št.:                                                                                                  Mobilna št.: 

SIM kartica Seriska št.:                                                                                                  Mobilna št.: 

 
Izjava uporabnika za najem opreme 

 
S podpisom te  pogodbe se obvezujem da sem prejel navedeno terminalsko opremo, katera je v lasti Polans d.o.o.  in se obvezujem da bom z njo ravnal skrbno in ne bo 
izpostavljena nobenim dodatnim fizičnim in vremenskim vplivom, kot je bila vgrajena ob priklopu.  

Izjava uporabnika za Pogodbo 

S podpisom te pogodbe sklepam naročniško razmerje z Polans d.o.o.in hkrati soglašam s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz te pogodbe in Splošnih pogojev poslovanja 
za izbrane storitve po tej pogodbi. Izjavljam, da so podatki navedeni v pogodbi točni in resnični ter pooblaščam Polans d.o.o., da lahko podatke iz pogodbe obdeluje in 
preverja v namen izvajanja te pogodbe v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter jih uporablja v skladu z določili Zakona o elektronskih komunikacijah. 
Naročnik se zavezuje redno plačevati vse stroške storitev po tej pogodbi in stroške storitev v omrežjih operaterjev v tujini na podlagi izstavljenega računa. V kolikor naročnik 
kljub opominu ne poravna zapadlih obveznosti, mu lahko Polans brez predhodnega obvestila prepreči nadaljno uporabo storitev. Ponovna priključitev je možna na zahtevo 
naročnika le po predhodni poravnavi vseh njegovih zapadlih in tekočih obveznosti 
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih. Vsaka stranka prejme po en izvod. Pogodbo podpišeta obe stranki in z vsemi pravicami in obveznostmi strank  ter 
upoštevanimi roki stopi v veljavo, ko so izpolnjeni vsi tehnični in administrativni pogoji za priključitev. 
 
 
Naročnik:                                                   Operater: 

 
 
Kraj in datum Podpis stranke (obvezen žig za pravne osebe)                              Podpis in žig operaterja

  

Objava v imeniku  

Časovni zamik za 7 dni (3 €)  

AMIGO 150 min v vsa slo omrežja , 150 MMS/SMS, 1.5GB prenosa  (tudi v EU)                           (5 €)  

AMIGOPLUS 500 min v vsa slo omrežja, 500 MMS/SMS, 5GB prenosa   (tudi v EU)                            (10 €)  

KUL ∞ min v vsa slo omrežja, ∞ MMS/SMS, 15GB prenosa     (tudi v EU)                               (15 €)  

KULPLUS 
∞ min v vsa slo omrežja, ∞ MMS/SMS, 30GB prenosa       (tudi v EU)                             (20 €) 
Paket vsebuje tudi 150 min klicev iz SLO v države EU 

 

Objava v imeniku  


