PRIJAVA RTV SPREJEMNIKOV
Spodaj podpisani(-a): ___________________________________________
Priimek in ime

________________
Davčna številka

Stalni (uradni) naslov: _________________________________________________
(naslov 1)
Ulica in hišna številka
__________
Št. pošte

____________________________________
Naziv pošte

Prijavljam naslednje vrste sprejemnikov: (prosimo, označite pred vrsto sprejemnika)*
 sprejemnik(e) za TV programe (šteje katerakoli naprava, ki omogoča spremljanje TV programov, npr. TV
sprejemnik, osebni ali tablični računalnik ali pametni telefon z internetnim dostopom)
 sprejemnik(e) za radijske programe (šteje tudi sprejemnik v avtomobilu)
na naslovu: (vpišite, če ni isti kot stalni naslov) ________________________________________________
(naslov 2)
Ulica in hišna številka
__________ ____________________________________
Št. pošte
Naziv pošte
Račune želim prejemati (opomba: če se odločite za plačilo z direktno bremenitvijo računa, lahko prejemate račune v
elektronski obliki kot e-račun):

-

kot e-račun na elektronski naslov: __________________________________________________

-

kot e-račun v spletno banko, št. računa: SI56 _________________________________________

-

v fizični obliki na: (prosimo, označite pred vrsto naslova)
naslov stalnega bivališča (naslov 1)

naslov posedovanja sprejemnikov (naslov 2)

Plačilo računov
-

Račune želim plačevati preko direktne bremenitve (trajni nalog) vsakega 18. v mesecu iz računa št.:
SI56
Ime in priimek plačnika oz. imetnika računa: ____________________________________________

*Ob izbiri plačila z direktno bremenitvijo soglašam, da računov v fizični obliki ne bom prejemal(-a).

Prosimo vas, da (neobvezno) navedete vsaj en kontaktni podatek za hitrejše razreševanje morebitnih
nejasnosti:
e-naslov: ______________________________________, telefonska št.: _________________________
________________________________
Kraj in datum

________________________________
Podpis

* Opombe: V primeru, da ne navedete vrste sprejemnika, se šteje, da prijavljate televizijski sprejemnik. V primeru prijave samo radijskih
sprejemnikov izjavljate, da nimate svojega in v svojih prostorih ne uporabljate tujega televizijskega sprejemnika ter da ste seznanjen(a) s kazensko določbo iz 42. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ul. RS, št. 96/2005), ki določa globo od 125,19 do 417,29 EUR za
podano neresnično izjavo.

Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite na naslov: RTV Slovenija, Služba za obračun RTV-prispevka, Čufarjeva 2, 1000
Ljubljana, po faksu na številko 01 475 30 15 ali na e-naslov: rtv.prispevki@rtvslo.si Tel. informacije: 01 475 30 10

