Uvjeti korištenja „Promo na opciji Neograničen Net uz Mobilnu L“
1. Ovim Uvjetima korištenja „Promo na opciji Neograničen Net uz Mobilnu L“ (dalje u tekstu: Uvjeti) definirani su
uvjeti promocije „Promo na opciji Neograničen Net uz Mobilnu L" (u daljnjem tekstu: Promocija).
2. Promotivna pogodnost omogućuje 100 kn popusta na mjesečnu naknadu opcije Neograničen Net.
Promocija je od 03.06.2019. dostupna uz potpisivanje nove ili produljenje postojeće ugovorne obveze na 24 mjeseca,
za korisnike unaprijed plaćene usluge koji potpišu pretplatnički ugovor, korisnike koji prijeđu s Tomata u A1, te
korisnike uz promjenu tarifnog modela na tarifu Mobilna L uz preostalu ugovornu obvezu inicijalno potpisanu na 24
mjeseca, a koji tijekom promotivnog perioda uključe opciju Neograničen Net.
Od 19.07.2019. godine Promocija je dostupna novim privatnim pretplatnicima, pretplatnicima koji prenose broj iz
druge mreže, korisnicima A1 na bonove usluge koji prelaze na pretplatu, korisnicima koji prijeđu s Tomata u A1,
korisnicima koji produljuju ugovornu obvezu, korisnicima koji rade promjenu tarifnog modela na tarifu Mobilna L i
postojećim korisnicima tarife Mobilna L uz uvjet uključenja opcije Neograničen Net.
Od 24.08.2020. godine Promocija je dostupna isključivo postojećim korisnicima tarife Mobilna L uz uvjet uključenja
opcije Neograničen Net.
3. Promotivna pogodnost počinje se primjenjivati od trenutka sklapanja pretplatničkog ugovora uz obvezno trajanje
od 24 mjeseca i traje do isteka obveznog trajanja na odabranom tarifnom modelu, odnosno u slučaju promjene
tarifnog modela na Mobilna L promotivni popust se nastavlja primjenjivati na novo odabranoj Mobilna L tarifi tijekom
preostalog broja mjeseci.
Od 19.07.2019. godine promotivna pogodnost uz Mobilna L tarifu počinje se primjenjivati od trenutka uključenja
opcije Neograničen Net i traje 24 mjeseca.
4. Redovna mjesečna naknada opcije Neograničen Net utvrđena je važećim A1 cjenikom.
5. Opciju Neograničen Net moguće je uključiti jednom tijekom obračunskog razdoblja.
6. Nakon uključenja promocije korisnik će dobiti SMS poruku o uključenju promocije na opciji Neograničen Net.
7. Ova promocija se ne može kombinirati sa promotivnom ponudom “Posebna kuponska promocija na mjesečnu
naknadu“ i sa promotivnom ponudom „Posebna promocija na Mobilne tarife“.
8. Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje javnih 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., Uvjeti korištenja Neograničen
Net podatkovne opcije i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni
na A1 prodajnim mjestima i web stranici www.A1.hr.
9. 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 24.08.2020.
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