Sprememba Cenika in Posebnih pogojev naročniških paketov »FREE« z dne
15.05.2012 (v nadaljevanju: Posebni pogoji) družbe TUŠMOBIL d.o.o., podjetje
za mobilne komunikacije, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju:
Tušmobil)
1. TUŠMOBIL v razdelku »PRAVILA PRIMERNE UPORABE STORITEV« spreminja 4. in 5.
odstavek, ki se spremenjena glasita:
Za kršitev načela primerne uporabe storitev se v paketu FREE 40 šteje tudi mesečno
preseganje 5 GB prenosa podatkov v omrežju Tušmobila, v paketu FREE 20 pa 2 GB
prenosa podatkov.
Tušmobil si za zaščito kvalitete storitev, integritete omrežja in zaščite omrežja pred
preobremenitvami, pridržuje pravico izvesti ustrezne ukrepe in sicer: (a) v primeru
preseganja količine dopuščenega prenosa podatkov (kumulativno prenos v smeri od
terminala na omrežje in z omrežja na terminal) Tušmobil lahko omeji prenosne hitrosti
podatkovnih sej za prenos podatkov na največ 128 kbit/s (b) v primeru kršitve iz 3.
odstavka te točke Tušmobil lahko do izteka posameznega obračunskega obdobja uvede
zaporo klicev in/ali drugih storitev. V primeru bistvenih kršitev iz 3. odstavka te točke
lahko Tušmobil izvede kateregakoli izmed ukrepov pod a) ali b), če pa je narava kršitve
taka, da navedena ukrepa ne bi preprečila pojava, nadaljevanja ali ponavljanja bistvenih
kršitev, in v primeru, da po poslanem opozorilu iz 6. odstavka tega člena naročnik ne
preneha z bistvenimi kršitvami, Tušmobil lahko takoj in brez odpovednega roka odpove
naročniško razmerje.
2. V Tušmobil Ceniku se v točki 1.2 – Naročniški FREE PAKETI v vrstici FREE40 za stolpec
"Minute v ostala omrežja" dosedanja vrednost "0 EUR" nadomesti s "1500 min", za
stolpec "Poraba izven paketa (min., SMS, MMS ali MB v omrežju Tušmobil)" pa se določi
vrednost 0,12 EUR/min.
Ta sprememba je objavljena 28.09.2012 in stopi v veljavo 01.10.2012.
Tušmobil d.o.o.
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