Uvjeti korištenja ponude „Promocija za mlade na mjesečnu naknadu“
1. Korištenjem promotivne ponude „Promocija za mlade na mjesečnu naknadu " (u daljnjem tekstu: promocija) A1
pretplatnik (u daljnjem tekstu: korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.
2. Ova promotivna ponuda dostupna je u razdoblju od 18.09.2017. do 31.03.2020. godine privatnim pretplatnicima
koji imaju između 18 i 28 godina i koji potpišu novi ili produlje postojeći pretplatnički ugovor, uključujući i korisnike
A1 na bonove tarifa koji potpišu pretplatnički ugovor tijekom promotivnog razdoblja na jednom od govornih
pretplatničkih tarifnih modela Mobilna M/L. Korištenje promocije podrazumijeva potpisivanje pretplatničkog ugovora
na 24 mjeseca uz jednu od odabranih tarifa Mobilna M i Mobilna L. Korištenje promocije za A1 na bonove korisnike
moguće je nakon minimalno 3 mjeseca korištenja A1 na bonove usluge i podrazumijeva potpisivanje pretplatničkog
ugovora na 24 mjeseca. Korisnik ne može prijeći s A1 na bonove na pretplatničku tarifu ako je u zadnjih 30 dana već
bio A1 pretplatnik.
Ponuda je dostupna korisnicima do navršene 28. godine života, što znači da korisnik može iskoristiti, odnosno uključiti
promotivnu ponudu ako u trenutku kada je ponuda dostupna za uključenje ima do 28 godina, uključujući i dan 28.
rođendana.
3. Za dodjelu promocije platežno odgovorna osoba, vlasnik linije, treba zadovoljavati kriterij godina navedenih u točki
2 ovih Uvjeta, a korisnik koji iskoristi ovu promociju može imati ovu promotivnu pogodnost na samo jednoj
pretplatničkoj liniji.
4. Promotivna pogodnost ostvaruje se kroz popust na mjesečnu naknadu od 10 kn na tarifi Mobilna M i popust na
mjesečnu naknadu od 15 kn na tarifi Mobilna L do navršene 30. godine života, točnije do dana 30. rođendana korisnika
uz uvjet da koristi neku od tarifa Mobilna M ili Mobilna L.
5. Promotivna pogodnost iz ove promocije primjenjivat će se tijekom navedenog vremena ako korisnik ima uključenu
jednu od tarifa Mobilna M/L na koje se primjenjuje promotivna ponuda. U mjesecima kada korisnik nema uključenu
jednu od tarifa Mobilna M/L promotivna pogodnost se neće primijeniti. Kada korisnik ponovno uključi neku od tarifa
Mobilna M/L (s ugovornom obvezom ili bez nje) sukladno redovnim pravilima promotivna pogodnost će se ponovno
nastaviti primjenjivati do navršenih 30 godina.
Kada korisnik navrši 30 godina dolazi do automatskog isključenja promocije i promotivne pogodnosti i ona će se
posljednji put primijeniti na računu u tom mjesecu kada je korisnik navršio 30 godina. Odabrana tarifa Mobilna M/L
ostaje i dalje aktivna i uključena sukladno redovnim pravilima. Nakon isteka promocije korisniku su na raspolaganju
i može provjeriti druge redovno dostupne ponude u tom trenutku.

6. Prvi put prilikom potpisivanja pretplatničkog ugovora na 24 mjeseca korisnik odabire jednu od tarifa Mobilna M/L
sukladno svojim željama i potrebama i na odabranu tarifu se primjenjuje promotivna pogodnost. Tijekom razdoblja
ugovorne obveze korisnik može mijenjati tarifu sukladno pravilima definiranim u okviru Uvjeta korištenja - promjena
tarifnog modela za privatne pretplatnike na govornim tarifama.

7. Promocija se dodjeljuje nakon potpisivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog ugovora korisnicima
koji ostvaruju pravo na nju, a bit će primijenjena na iznosu prvog sljedećeg računa. Ako je pretplatnički ugovor
aktiviran tijekom obračunskog razdoblja, promotivna pogodnosti odabrane tarife Mobilna M/L primijenit će se
proporcionalno danima do isteka obračunskog razdoblja.

8. Korisnici koji koriste promotivnu pogodnost iz ove promocije mogu promijeniti tarifni model sukladno redovnim
Uvjetima korištenja - promjena tarifnog modela za privatne pretplatnike na govornim tarifama, odnosno Uvjetima
korištenja tarifa.
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9. Prelaskom s pretplatničkog tarifnog modela na A1 na bonove tarifni model ili neki drugi tarifni model koji ne
sudjeluje u ovoj promociji, odnosno na kojem nije dopušteno korištenje ove promocije i tarifa Mobilna M/L korisnik
gubi pravo na daljnje dodjeljivanje pogodnosti iz ove promocije.

10. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu pogodnost iz ove promocije gubi se i novi korisnik
ne može nastaviti koristiti ovu promociju temeljem prava koja je ostvario prethodni korisnik. 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 pogodnosti iz ove promocije. Pogodnost iz ove promocije taj mjesec neće biti dodijeljena.

11. Na korisnike iz ove promocije ovisno o odabranoj tarifi primjenjuju se Uvjeti korištenja pretplatničkih tarifa
„Mobilna S/M/L“ za privatne pretplatnike, kao i sva ostala pravila koja se odnose na navedene tarifne modele.

12. Kombiniranje ove promocije je moguće isključivo s promotivnim ponudama „Promocija za ugovornu obvezu 24
mjeseca", „Promocija za ugovornu obvezu uz promjenu tarife“, „Promocija bez kupnje uređaja 24 mjeseca“, „Promocija
Poveži Sve. popust mob+mob“, „Poveži Sve. dodatni GB mob+fix“, „Poveži Sve. dodatni GB dobrodošlice„ sukladno
uvjetima korištenja promotivnih ponuda.
13. 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.
14. 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. te odredbama zakona i podzakonskih akata.
15. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web stranice
www.A1.hr ili na drugi prikladan način.
Ovi uvjeti u primjeni su od 01.01.2020.

2

