Uvjeti korištenja promocije
„Promocija na Društvenu opciju za mlade“
1. Korištenjem A1 promocije "Promocija na Društvenu opciju za mlade" (u daljnjem tekstu: promocija) A1 pretplatnik
(u daljnjem tekstu: korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.
2. Promocija traje od 18.9.2017. do 31.03.2020. godine i dostupna je privatnim pretplatnicima koji imaju između 18 i
28 godina i koji potpišu novi ili produlje postojeći pretplatnički ugovor, naprave promjenu tarifnog modela, kao i
postoje im A1 na bonove korisnicima koji žele postati A1 pretplatnici i koji potpišu pretplatnički ugovor na jednom od
govornih pretplatničkih tarifnih modela Mobilna M/L. Promocija podrazumijeva potpisivanje pretplatničkog ugovora
na 24 mjeseca na navedenoj tarifi. Pogodnosti iz ove promocije moguće je ostvariti isključivo u trenutku potpisivanja
pretplatničkog ugovora.
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. Korištenje promocije omogućuje 50% popusta na mjesečnu naknadu Društvene opcije u trajanju od 24
mjeseca do navršene 30. godine života, točnije do dana 30. rođendana korisnika uz uvjet da koristi neku od tarifa
Mobilna M/L.
3. Promocija se dodjeljuje prilikom potpisivanja ugovora na 24 mjeseca na odabranom tarifnom modelu. Promotivna
pogodnost primjenjuje se na opciji Društvena koju je potrebno uključiti. Korisnik može uključiti Društvenu opciju
naknadno i promocija će biti primijenjena do isteka ugovorne obveze, odnosno sve dok je opcija Društvena aktivna
za vrijeme trajanja ugovorne obveze. Ukoliko korisnik ne uključi Društvenu opciju do 28.2.2019. gubi pravo na
Promociju.
4. Nakon uključenja promocije korisnik će dobiti SMS poruku obavijesti o uključenoj promociji.
5. A1 zadržava pravo pojedinom pretplatniku privremeno isključiti pretplatničku liniju, ako postoji osnovana sumnja
da je krajnji korisnik zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža A1 ili ako
omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba sukladno Općim uvjetima poslovanja.
6. Glede 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.
8. 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 u primjeni su od 01.01.2020.
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