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SI25548786, ki jo zastopa direktor Nebojša Jovanović.

Obrazec za objavo v TIS
Pogodba št.
Naročnik izjavlja, da (ustrezno označite):
dovoljuje objavo podatkov, za katere tako predpisuje zakon, v univerzalnem Telefonskem imeniku Slovenije (TIS) ne glede na način
izdaje, vključno z imenikom na zgoščenki ali v obliki storitve informacijske družbe, v obeh primerih z možnostjo elektronskih iskalnih
funkcij na podlagi posameznih objavljenih podatkov (npr. telefonske številke), ali v povezavi z neosebnimi podatki, kakršna je npr.
lokacija objavljenega geografskega naslova na zemljevidu,
želi objavo podatkov tudi v rumenih straneh TIS-a in ETIS-a,
izrecno nasprotuje objavi vseh podatkov v TIS in ETIS.

Podatki, ki se objavijo v TIS-u (*obvezni podatki):
*Ime in priimek (fizične osebe) oziroma naziv
*Stalno prebivališče / sedež (ulica, poštna številka,
pošta)
Glavna dejavnost vpisana v poslovni register RS
Dodatni dejavnosti vpisani v poslovni register RS
(največ dve) / objavita se v rumenih straneh TIS-a in
ETIS-a
Davčna številka (pravne in fizične osebe)
Elektronska pošta
Spletni naslov
Objavljene številke (največ 3):
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Faks (ustrezno označite)
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Naročnik lahko s posebno vlogo zahteva tudi objavo za vsako naslednjo dodeljeno številko.
V kolikor želite, da je vaša telefonska številka vpisana v Telefonski imenik Slovenije pod drugo osebo ali/in podjetje, prosimo izpolnite spodaj
zahtevane podatke. Da bo vaša zahteva veljavna, morate k pogodbi priložiti kopijo potrdila o vpisu v davčni register, ki ga je izdala davčna
uprava Republike Slovenije. (v kolikor gre za fizično osebo) ali kopijo izpiska iz sodnega registra osebe/podjetja (v kolikor gre za pravno osebo)
pod katerim želite, da se navede vaša telefonska številka, ter podpisano potrdilo stranke, da se strinja s to objavo.
Ime in priimek oziroma naziv
podjetja
Točen naslov (ulica in hišna
številka)
Poštna številka in kraj

Podpis naročnika (za
pravne osebe tudi žig)

Detel Global d.d.

V / Na

V / Na

Dne

Dne

1/1

Ljubljani

