Uvjeti korištenja „Posebna promocija na Mobilne tarife“
1. Uključenjem A1 promocije "Posebna promocija na Mobilne tarife" (u daljnjem tekstu: promocija)
A1 pretplatnik (u daljnjem tekstu: korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja. Promocija je dostupna
od 04.03.2019. do 23.08.2020.u kanalima terenske prodaje i to novim A1 privatnim pretplatnicima
koji izvrše prijenos broja iz druge mreže i koji aktiviraju novi broj. Korištenje promocije
podrazumijeva sklapanje ugovora u promotivnom razdoblju na jednom od govornih tarifnih modela
Mobilna S+/M/L. Uvjet za dobivanje promotivne pogodnosti je ugovorna obveza na 24 mjeseca na
jednoj od navedenih tarifa. Korisnik koji prebacuje broj sa Tomata na A1 pretplatu ostvaruje pravo
na promociju.
2. Promotivna pogodnost ostvaruje se kroz popust na mjesečnu naknadu odabrane Mobilna S+/M/L
tarife u sljedećim iznosima: za tarifu Mobilna S+ -40 kn; za tarifu Mobilna M -50 kn; za tarifu Mobilna
L -60 kn. Promotivna pogodnost primjenjuje se tijekom 24 mjeseca (obračunskih razdoblja). Bez
obzira na niži promotivni iznos mjesečne naknade odabrane tarife tijekom 24 mjeseca, korisnik
dobiva puni iznos minuta/SMS poruka/podatkovnog prometa uključene u mjesečnu naknadu
odabrane tarife. PDV je uključen u iznos popusta.
3. Ako je pretplatnički ugovor sklopljen 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 primijenjen na iznosu prvog
sljedećeg računa.
4. Prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora na 24 mjeseca korisnik odabire jednu od tarifa Mobilna
S+/M/L sukladno svojim željama i potrebama te se na odabranu tarifu primjenjuje popust.
5. Promjena tarife na drugu Mobilna S+/M/L tarifu tijekom ugovornog razdoblja moguća je samo
sukladno redovnim pravilima za promjenu tarife definiranim u okviru "Uvjeti korištenja - promjena
tarifnog modela za privatne pretplatnike na govornim tarifama" i tom slučaju se popust nastavlja
primjenjivati na novoj Mobilna S+/M/L tarifi tijekom preostalog broja mjeseci ukoliko razdoblje
primjene nije završilo.
6. U slučaju promjene tarifnog modela na drugi pretplatnički tarifni model koji nije uključen u ovu
Promociju (uključene su tarife Mobilna S+/M/L) ili na neki od A1 na bonove tarifnih modela, korisnik
gubi daljnje pravo na dodjelu popusta i počinje mu se naplaćivati puni iznos mjesečne naknade na
novom tarifnom modelu.
7. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu, popust iz ove promocije se gubi
i novi korisnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju temeljem prava koja je ostvario prethodni
korisnik.
8. U slučaju da se korisnik nalazi u statusu privremenog isključenja (na zahtjev korisnika ili zbog
neplaćanja), za to vrijeme ne ostvaruje pravo na dodjelu popusta iz ove promocije. Nakon
reaktivacije, popust će se nastaviti dodjeljivati.
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9. Na sve korisnike iz ove Promocije 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.
10. Ova Promocija se može kombinirati sa promotivnom ponudom "Promocija za ugovornu obvezu
24 mjeseca", „Promocija za ugovornu obvezu uz promjenu tarife", definiranom u Uvjetima korištenja
tarifa Mobilna S+/M/L, sa promocijom "Poveži Sve. popust mob+mob", „Poveži Sve. dodatni GB
mob+fix", „Poveži Sve. dodatni GB dobrodošlice" i sa promotivnom ponudom "Promocija za mlade
na mjesečnu naknadu" i s promocijom „Promocija bez kupnje uređaja na 24 mjeseca". Popusti iz svih
promocija se zbrajaju. Promocija se ne može kombinirati sa promotivnom ponudom: „Promocija za
prijenos broja na Mobilne tarife“ i sa promotivnom ponudom „Promocija na opciji Neograničen Net“.
11. 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
12. 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.
13. A1 Hrvatska 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 korištenja primjenjuju se od 23.08.2020.
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