Uvjeti korištenja – OYO Paket
1.

Ovim Uvjetima korištenja usluge OYO PAKET (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu:
A1 Hrvatska) utvrđuje prava i obveze B.net korisnika (dalje u tekstu: Korisnik) i A1 Hrvatska, a koji nisu
obuhvaćeni Općim uvjetima poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Opći uvjeti poslovanja).

2.

OYO paket je interaktivna TV usluga na zahtjev, koja uz mjesečnu naknadu korisniku omogućuje gledanje
različitog televizijskog sadržaja.

3.

OYO paket se sastoji od OYO kataloga i dva TV programa: OYO Cinema i OYO Family. Korisnik ne može odabrati
samo OYO katalog ili samo OYO programe.

4.

Dodatni naslovi nisu dio OYO paketa.

5.

OYO paket je dostupan korisnicima B.net usluge digitalne televizije uz aktivnu uslugu Videoteke.

6.

OYO paket je dostupan uz unaprijed određeno vremensko razdoblje (s ugovornom obvezom na 12 ili 24 mjeseca
ili bez ugovorne obveze).
Ugovaranjem korištenja OYO paketa korisnik pristaje platiti punu cijenu za OYO paket za ugovoreno razdoblje
korištenja. Mjesečna naknada za OYO paket vrijedi za Osnovni prijamnik. Korisnik će uz aktivnu uslugu Najam
dodatnog digitalnog HD prijamnika i uslugu Videoteke na dodatnom prijamniku imati dostupan i OYO paket na
dodatnom prijamniku bez dodatne naknade.
Ako tijekom ugovorenog razdoblja korištenja OYO paketa, korisnik jednostrano raskine korisnički ugovor u dijelu
korištenja OYO paketa ili ako krivnjom korisnika dođe do raskida korisničkog ugovora u navedenom dijelu prije
isteka ugovorenog razdoblja korištenja OYO paketa, korisnik će biti dužan platiti preostale mjesečne naknade
OYO paketa po kojoj ima ugovornu obvezu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili drugu naknadu u
visini popusta na OYO paket koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za korisnika.

7.

Mjesečna naknada OYO paketa je istaknuta u važećem Cjeniku. Na sva pitanja vezana uz cijene usluga i uvjete
plaćanja primjenjuju se odredbe iz Općih uvjeta poslovanja. A1 Hrvatska je ovlašten mijenjati Cjenik te se
obvezuje isti objaviti i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način sukladno Općim uvjetima poslovanja.

8.

Za korištenje OYO usluge na OYO portalu Nove TV, potrebna je prijava koristeći Moj A1 korisničke podatke.

9.

B.net korisnik ima mogućnost gledanja OYO sadržaja na TV prijamniku putem digitalnog prijamnika, na
osobnom računalu putem interneta, te na dodatnim interaktivnim uređajima (pametni telefoni i tableti) putem
OYO mobilne aplikacije.

10. Operativni sustavi na kojima rade OYO aplikacije navedene su na OYO portalu Nove TV.
11. Korisnički račun omogućava pristup OYO usluzi putem digitalnih prijamnika te putem dodatnih uređaja (tableta,
pametnih telefona ili računala – do najviše 2 dodatna uređaja).
12. Na sva pitanja vezana za odnos Korisnika i A1 Hrvatska koja nisu definirana ovim uvjetima primjenjivat će se
Opći uvjeti poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije fizičkog priključka u
kabelskoj ili svjetlovodnoj mreži.
13. A1 Hrvatska zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja i ponude OYO usluge. A1 Hrvatska će objaviti i učiniti
dostupnim sve izmjene i dopune ovih Uvjeta korištenja na www.A1.hr.

Ovi Uvjeti u primjeni su od 23.05.2016. godine a usklađeni su s danom 01.10.2018. godine.
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