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Uvjeti korištenja tarifnih opcija VPN paketi 
 

1. Tarifne opcije pod nazivom VPN paketi dostupne su za aktivaciju velikim poslovnim korisnicima koji koriste tarifu 

VPN po mjeri, VPN 30 ili VPN 100. 

 

2. Aktiviranje VPN paketa pretplatniku omogućuje ostvarivanje besplatnih minuta prema A1 mreži, fiksnim mrežama 

i drugim mobilnim mrežama u Hrvatskoj. Besplatne minute ne odnose se na pozive prema specijalnim brojevima sa 

posebnom vrijednošću u fiksnoj ili mobilnoj mreži. VPN paketi uključuju i besplatni paketni prijenos podataka u 

Hrvatskoj. Nakon iskorištenih besplatnih minuta i besplatnog prijenosa podataka, pozivi i prijenos podataka naplaćuju 

se po važećem cjeniku za tarifni model. Obračunska jedinica računa se sukladno uključenom tarifnom modelu. Pozivi 

prema A1 mreži odnose se na A1 mobilnu mrežu i ne uključuju pozive prema Tomato korisnicima. 

 

3. Za korištenje svakog VPN paketa naplaćuje se mjesečna naknada prema važećem Cjeniku elektroničkih 

komunikacijskih usluga A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Cjenik A1)., ovisno o broju dana tijekom mjeseca u kojem 

je VPN paket bio aktivan. 

 

4. VPN paket 30 uključuje 30 besplatnih minuta i 5 MB. 

 

5. VPN paket 60 uključuje 60 besplatnih minuta i 15 MB. 

 

6. VPN paket 120 uključuje 120 besplatnih minuta i 50 MB. 

 

7. VPN paket 240 uključuje 240 besplatnih minuta i 200 MB. 

 

8. VPN paket 480 uključuje 480 besplatnih minuta i 1.000 MB. 

 

9. VPN pakete mogu aktivirati samo korisnici pretplatničke tarife VPN po mjeri, VPN 30 ili VPN 100. U slučaju promjene 

na tarifni model na kojem VPN paketi nisu dostupni, VPN paketi bit će automatski deaktivirani. 

 

10. Jedan pretplatnički ugovor ne može isti VPN paket istovremeno aktivirati više puta. U jednom obračunskom 

razdoblju moguće je napraviti samo jednu promjenu VPN paketa (promjena se ne naplaćuje). 

 

11. Minute uključene u VPN pakete troše se kronološkim redoslijedom kao prve potrošene minute u obračunskom 

razdoblju, nakon minuta uključenih u mjesečnu naknadu tarifnog modela i prije minuta uključenih u ostale tarifne 

opcije. 

 

12. Provjera stanja potrošenih minuta moguća je slanjem SMS poruke sadržaja BSP na 777. Nepotrošene minute i MB 

ne prenose se u sljedeći mjesec. 

 

13. A1 Hrvatska d.o.o. (u daljnjem tekstu: A1) zadržava pravo isključenja bilo koje od opcija u slučaju zlouporabe koja 

može dovesti do teškoća u radu A1 mobilne mreže, o čemu će na prikladan način obavijestiti korisnika. 

 

14. Za korištenje paketa na koje se odnose ovi Uvjeti, neophodno je SIM karticu pažljivo umetnuti isključivo u mobilni 

telefon. 

 

15. Sve ostale usluge koje nisu obuhvaćene navedenim paketima obračunavat će se sukladno važećim Cjenikom A1 i 

posebnim uvjetima i/ili specifikacijama A1 usluga koje pretplatnik koristi. 

 

16. Vezano uz obvezu A1 za obavještavanje o povećanoj potrošnji, korisniku pravnoj osobi će se kao prosjek potrošnje 

uzimati prosjek svih pretplatničkih linija koje glase na tu pravnu osobu. 
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17. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti 

poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su 

dostupni na A1 prodajnim mjestima i web stranici www.A1.hr. 

 

18. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice 

www.A1.hr ili na drugi prikladan način. 

 

 

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 1.10.2018. godine. 

 

 

http://www.a1.hr/
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