Uvjeti korištenja
Promocija na tarifi Mobilna junior uz određene uređaje (Myki)
1. Korištenjem A1 promocije "Promocija na tarifi Mobilna junior uz određene uređaje““ odnosi se na kupnju Myki
uređaja (u daljnjem tekstu: Promocija) A1 privatni pretplatnik (u daljnjem tekstu: korisnik) prihvaća ove Uvjete
korištenja.
2. Promocija traje od 13.11.2017. do 31.03.2020. godine i dostupna je novim A1 privatnim pretplatnicima, postojećim
privatnim pretplatnicima koji zasnivanju novo obvezno trajanje pretplatničkog ugovora, korisnicima A1 na bonove
usluge koji prelaze na pretplatu i koji u promotivnom razdoblju potpišu pretplatnički ugovor na tarifnom modelu
Mobilna junior. Korištenje promocije podrazumijeva potpisivanje pretplatničkog ugovora na 12 ili 24 mjeseca na
navedenoj tarifi i kupnju uređaja proizvođača Myki. Pogodnosti iz ove promocije moguće je ostvariti isključivo u
trenutku potpisivanja pretplatničkog ugovora.
3. Promotivna pogodnost ostvaruje se kroz popust na mjesečnu naknadu Mobilna junior tarife u iznosu od -10 kn
mjesečno.
Promotivna pogodnost primjenjuje se tijekom 12 odnosno 24 mjeseca (obračunskih razdoblja), ovisno o duljini
trajanja ugovorne obveze 12 ili 24 mjeseca. Bez obzira na niži promotivni iznos mjesečne naknade odabrane tarife
tijekom 12/24 mjeseca, korisnik dobiva puni iznos minuta/SMS poruka/podatkovnog prometa/brzinu uključene u
mjesečnu naknadu odabrane tarife. PDV je uključen u iznos popusta.
4. Ako je pretplatnički ugovor aktiviran pred kraj obračunskog razdoblja, popust na mjesečnu naknadu odabrane tarife
primijenit će se na iznos obračunate mjesečne naknade tarife proporcionalno danima do isteka obračunskog razdoblja
i biti će primijenjena na iznosu prvog sljedećeg računa.
5. Prilikom potpisivanja pretplatničkog ugovora na 12/24 mjeseca uz Mobilna junior tarifu, uz odabir uređaja Myki na
odabranu tarifu primjenjuje se promotivni popust. Promjenom tarife na drugu Mobilna S+/M/L tarifu tijekom
ugovornog razdoblja koja je moguća sukladno redovnim pravilima za promjenu tarife definiranim u okviru „Uvjeti
korištenja - promjena tarifnog modela za privatne pretplatnike na govornim tarifama" korisnik gubi daljnje pravo na
dodjelu promotivnih benefita i počinje mu se naplaćivati puni iznos mjesečne naknade, te se ne nastavlja primjenjivati
promotivni podatkovni promet na novom tarifnom modelu.
Promocija će na Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa biti označena oznakom „Promo na Mobilna junior tarifi
uz određene uređaje“.
6. U slučaju prijenosa ugovora sa fizičke na pravnu osobu popust iz ove promocije se gubi i novi korisnik ne može
nastaviti koristiti ovu promociju temeljem prava koja je ostvario prethodni korisnik.
7. U slučaju da se korisnik neki mjesec nalazi u statusu privremenog isključenja (na zahtjev korisnika ili zbog
neplaćanja), taj mjesec ne ostvaruje pravo na dodjelu popusta iz ove promocije. Nakon reaktivacije računa, popust će
se nastaviti dalje dodjeljivati.
8. Na sve korisnike iz ove promocije primjenjuju se „Uvjeti korištenja pretplatničke tarife Mobilna junior", kao i sva
ostala pravila koja se odnose na navedenu tarifu.
9. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga A1 Hrvatska d.o.o. i odnosa A1
Hrvatska d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se 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.
10. A1 Hrvatska d.o.o. pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere u slučaju prekomjernog korištenja usluga i/ili
ponuda, a radi očuvanja integriteta i sigurnosti rada A1 mreže te održavanja kvalitete usluge sukladno Općim uvjetima
poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. i zakonskim i podzakonskim aktima. O uvjetima eventualnih ograničenja korištenja
usluga/ponuda A1 Hrvatska d.o.o. na primjeren će način upoznati korisnika.
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11. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu ce korisnik biti obaviješten putem web stranice
www.A1.hr ili na drugi prikladan način.
Ovi uvjeti u primjeni su od 01.01.2020.
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