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      Uvjeti korištenja  

        promotivne ponude za nove mame uz tarife Mobilna M i Mobilna L  

 

1. Ovim Uvjetima korištenja promotivne ponude za nove mame uz tarife Mobilna M i 

Mobilna L (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) utvrđuju se uvjeti pod kojima je 

Promotivna ponuda za nove mame uz tarife Mobilna M i Mobilna L (u daljnjem tekstu: 

promotivna ponuda ) dostupna korisnicima usluga u pokretnoj mreži A1 Hrvatska 

d.o.o. Promotivna ponuda dostupna je fizičkim osobama ženskog spola koje u 

razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. rode dijete ili steknu status posvojitelja ili 

udomitelja, bez obzira na dob djeteta (u daljnjem tekstu: korisnice promotivne 

ponude). 

 

2. Promotivna ponuda dostupna je za aktivaciju u razdoblju od 26.05.2020. do 

31.12.2020. te uključuje sljedeće pogodnosti:  

 100% popusta na mjesečnu naknadu opcije Neograničen Net uz tarifu Mobilna 

M u trajanju od 24 mjeseca,  

 popust na kupnju uređaja u iznosu do maksimalno 500 kn uz tarife Mobilna M i 

Mobilna L.  

 

3. Uvjet za ostvarivanje pogodnosti iz točke 2. ovih uvjeta je sklapanje pretplatničkog 

ugovora na tarifi Mobilna M ili Mobilna L uz obvezno trajanje ugovora od 24 mjeseca. 

Navedeno se odnosi na korisnice promotivne ponude koje sklapaju novi ili produljuju 

postojeći pretplatnički ugovor, kao i na korisnice tarifa A1 na bonove koje tijekom 

promotivnog razdoblja sklapaju pretplatnički ugovor na jednom od govornih 

pretplatničkih tarifnih modela Mobilna M/L. Korištenje promotivne ponude za 

korisnice tarifa A1 na bonove moguće je nakon minimalno 3 mjeseca korištenja A1 na 

bonove usluge. 

  

4. U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta za korištenje promotivne ponude potrebno je 

priložiti presliku dokumenta iz kojeg je vidljivo da je dijete rođeno, posvojeno ili 

udomljeno u razdoblju navedenom u točki 1. ovih uvjeta. 

  

5. Promotivnu ponudu moguće je iskoristiti i bez kupnje uređaja te u tom slučaju 

korisnica promotivne ponude ostvaruje isključivo pravo na pogodnost u vidu 100% 

popusta na mjesečnu naknadu opcije Neograničen Net uz tarifu Mobilna M u trajanju 

od 24 mjeseca. 

 

6. Popust na kupnju uređaja vrijedi za uređaj za koji redovna cijena uz iste uvjete nije 

manja od popusta koji se primjenjuje u pripadajućem cjenovnom razredu mjesečne 

naknade odabranog tarifnog modela. Ako je iznos popusta veći od redovne cijene 

uređaja uz iste uvjete, popust će se primijeniti u iznosu koji cijenu uređaja spušta na 

minimalno 9,00 kn. 
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7. Pogodnosti iz promotivne ponude je moguće ostvariti isključivo putem A1 virtualnog 

shopa ili iskazivanjem interesa o ponudi na web stranici www.A1.hr uz povratni 

kontakt agenta A1 telefonske prodaje.  

 

8. Pogodnosti iz promotivne ponude je moguće ostvariti samo na jednoj pretplatničkoj 

liniji te je moguće kupiti samo jedan uređaj uz primjenu popusta iz točke 2. ovih 

uvjeta.  

 

9. Promjena tarife na drugu Mobilna S+/M/L tarifu tijekom ugovornog razdoblja moguća 

je samo sukladno redovnim pravilima za promjenu tarife definiranim "Uvjetima 

korištenja - promjena tarifnog modela za privatne pretplatnike na govornim tarifama". 

  

10.  Na sve korisnice promotivne ponude, ovisno o odabranoj tarifi, primjenjuju se "Uvjeti 

korištenja pretplatničkih tarifa Mobilna S+/M/L", kao i sva ostala pravila koja se 

odnose na navedene tarife. 

 

11. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje elektroničkih komunikacijskih 

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. 

  

12. A1 zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja, o čemu će korisnice promotivne 

ponude biti obaviještene putem web stranice www.A1.hr ili na drugi prikladan način. 

  

Ovi uvjeti u primjeni su od 26.05.2020. 

http://www.a1.hr/
http://www.a1.hr/
http://www.a1.hr/

