
Zahteva za prenos telefonske številke v omrežje Novatel MOBIL

Podatki o naročniku (izpolnite s tiskanimi črkami):

V primeru, da je naročnik pravna osebaPriimek in ime/naziv Naročniška MSISDN (tel. številka)

Naslov Rojstni datum Priimek in ime zakonitega zastopnika

Poštna številka in ime pošte Davčna številka Priimek in ime pooblaščene osebe

Podatki o operaterju (dajalec številke)

Obstoječi operater Številka računa (pri operaterju-dajalcu številke)

Vrsta vloge/zahteve za storitev prenosa telefonske številke
Zahteva za prekinitev naročniškega razmerja pri operaterju, ki je dajalec številke.
Spodaj podpisani zahtevam prekinitev naročniškega razmerja pri operaterju, ki je dajalec številke in pooblaščam operaterja 
Mega M, ki je prejemnik številke, da mu v mojem imenu posreduje to zahtevo. Seznanjen sem s posledicami prekinitve, ki 
izhajajo iz pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja (vseh dodatkov, aneksov, pogodb) z operaterjem dajalcem številke.

Zahteva za ohranitev naročniškega razmerja pri operaterju, ki je dajalec številke.
Spodaj podpisani želim ohraniti naročniško razmerje pri operaterju, ki je dajalec številke, ki je bilo sklenjeno s številko, ki se 
prenaša. Pooblaščam operaterja Mega M, ki je prejemnik številke, da mu v mojem imenu posreduje to zahtevo. Seznanjen 
sem obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja (vseh dodatkov, aneksov, pogodb) z operaterjem 
dajalcem številke.

Pri ohranitvi naročniškega razmerja, operater, ki je dajalec številke, dodeli nadomestno številko in jo zaračunava skladno s cenikom.
Izjava:
S podpisom te zahteve potrjujem, da sem s strani operaterja prejemnika številke seznanjen(-a) glede postopka prenosa številke in o:

• časovnem obdobju, v katerem bo onemogočena uporaba storitev,
• obsegu innačinu uporabe storitev v omrežju operaterja prejemnika številke,
• razlogih za zavrnitev zahtevka za prenos številke,
• razlogih za zakasnitev prenosa številke.

Pri prenosu je potrebno predložiti naslenje priloge:

Fizične osebe
- osebni dokument s sliko za potrebe identifikacije naročnika

- račun oziroma kopija računa za številko, ki se prenaša (ne sme biti starejši od 3 mesecev)

Pravne osebe
- izpis ali kopija izpisa iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev ali tiskan izpis iz poslovnega registra Slovenije

- osebni dokument s sliko zastopnika oziroma pooblaščenca za potrebe identifikacije

- račun oziroma kopija računa za številko, ki se prenaša (ne sme biti starejši od 3 mesecev)

Samostojni 
podjetnik

- kopija priglasitvenega lista ali tiskan izpis iz poslovnega registra Slovenije

- osebni dokument s sliko za potrebe identifikacije naročnika

- račun oziroma kopija računa za številko, ki se prenaša (ne sme biti starejši od 3 mesecev)

Kraj Datum Izpis priimka in imena Podpis naročnika Žig naročnika

Izpolni operater prejemnik številke (recipient)

Datum Ura podpisa Izpis priimka in imena zaposlenega Izpis priimka in imena zaposlenega Podpis in žig

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: Novatel d.o.o., Teharje 7a, 3000 Celje; fax: 082 800 821; email: mobil@novatel.si.


