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KAKO UREDIMO BREZPLAČNO UPORABO?

Za to, da uredimo brezplačno uporabo E-oskrbe je treba izpolniti obrazec z izjavo, da upravičenec 
želi uporabljati E-oskrbo in izpolnjuje pogoje, ki so navedeni zgoraj.

Izjavo mora podpisati upravičenec tj. bodoči uporabnik E-oskrbe. V primeru, da gre za osebo, ki ni 
opravilno sposobna, potem je treba dati v podpis posebno vrsto obrazca z izjavo, na katerem je 
naveden tudi skrbnik in jo ta tudi podpiše.

Za hitrejšo izvedbo postopka priklopa storitve E-oskrba se izpolni še obrazec E-oskrba -  podatki o 
upravičencu do E-oskrbe in njegovih oskrbovalcih.

Izpolnjene obrazce posredujete v najkrajšem možnem času na naslov:
Telekom Slovenije, d. d., Naročniška služba za E-oskrbo, Vojkova 78,1000 Ljubljana

Oba obrazca se nahajata tudi na spletni strani E-oskrba - Zasebni uporabniki - Telekom Slovenije

KAJ VKLJUČUJE BREZPLAČNA UPORABA STORITVE E-OSKRBA?

V okviru izvajanja tega projekta dobijo uporabniki brezplačno namestitev in mesečno naročnino za 
Polni paket E-oskrbe.

POLNI PAKET E-OSKRBA vključuje:

• najem in uporabo varovalnega telefona z 
gumbom za klic na pomoč,
• najem in uporabo zapestnice z gumbom za klic 
na pomoč,
• najem in uporabo mobilnega detektorja gibanja 
na obesku za klic na pomoč,
• SIM-kartico, z direktno povezavo v asistenčni 
center,
• asistenčne storitve 24 ur na dan,
• vzdrževanje in servisiranje opreme,
• tehnična pomoč 24 ur na dan,
• namestitev opreme in vzpostavitev delovanja.

Uporabnik lahko poveča svojo varnost še z 
dodatno opremo, ki jo doda k temu paketu, vendar mora zanje plačati mesečno naročnino. Dodatna 
oprema, ki je na voljo: detektor za dim, detektor izliva vode, stikalo z vrvico za klic na pomoč, 
detektor ogljikovega monoksida.

ČE POTREBUJETE DODATNE INFORANCIJE ALI ŽELITE PREVERITI KAKO JE S SIGNALOM 
NA DOLOČENEM OBMOČJU:

• pokličete na brezplačno številko 080 12 13 od ponedeljka do petka od 8h do 16h
• pišete na e-naslov eoskrba@telekom.si
• obiščete katerokoli prodajno mesto Telekoma Slovenije.

Za bolj specifična vprašanja lahko pokličete tudi:
• Elena Nikolavčič: tel. 031 241 396, e-naslov elena.nikolavcic@telekom.si
• Nataša Grom: tel. 041 724 444, e-naslov e-qromn@telekom.si


