Uvjeti korištenja Promocije - Popust na Mobilni Net tarife neovisno o trajanju ugovorne
obveze
1. Korištenjem Promocije – Popust na Mobilni Net tarife bez obzira na trajanje ugovorne obveze (u daljnjem tekstu:
promocija) A1 pretplatnik (u daljnjem tekstu: korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.
2. Promocija je dostupna od 02.05.2018. godine privatnim korisnicima na tarifama Mobilni Net S, Mobilni Net M i
Mobilni Net L neovisno o trajanju ugovorne obveze. Promotivna pogodnost ostvaruje se kao popust na mjesečnu
naknadu u iznosu 20kn na Mobilni Net S tarifnom modelu, 30kn na Mobilni Net M tarifnom modelu te 20 kn na Mobilni
Net L tijekom sljedeća 24mjeseca od datuma aktivacije promocije, nakon čega korisnik plaća punu cijenu mjesečne
naknade. Bez obzira na niži iznos mjesečne naknade, korisnik dobiva puni iznos podatkovnog prometa uključenog u
mjesečnu naknadu odabrane tarife. Korisnici ostvaruju pravo na pogodnost prilikom aktivacije nove linije, migracije
sa bonova na tarifne modele i prilikom produljenja linije na tarifnom modelu koje sudjeluju u promociji, dok
zadovoljavaju pravila promocije. Prelaskom s pretplatničkog tarifnog modela na A1 tarifni model na bonove ili neki
drugi tarifni model na kojem nije dopušteno korištenje ove promocije, korisnik gubi pravo na daljnje dodjeljivanje
pogodnosti iz ove promocije.
3. Pogodnosti iz ove promocije se ne primjenjuju na poslovne korisnike.
4. 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.
5. U slučaju da se korisnik nalazi u statusu privremenog isključenja (na zahtjev korisnika ili zbog neplaćanja), za taj
mjesec ne ostvaruje pravo na dodjelu pogodnosti iz ove promocije. Pogodnost iz ove promocije za taj mjesec neće biti
dodijeljena, a navedeni mjesec ubrojit će se u promotivno razdoblje tijekom kojeg korisnik ostvaruje pogodnosti iz
ove promocije.
4. Ako je pretplatnički ugovor uključen pred kraj obračunskog razdoblja, promocija dodjeljuje pogodnost u cijelom
iznosu.
5. Promotivna pogodnost korisniku ne daje pogodnost na iznos mjesečne naknade.
6. Na sve korisnike iz ove promocije primjenjuju se Uvjeti korištenja podatkovnih pretplatničkih tarifa Mobilni Net .
7. Mogućnost povezivanja ove promocije s drugim ponudama određena je pravilima definiranima za svaku
pojedinačnu ponudu. Navedena promocija se ne može kombinirati sa CARNet promocijom koja je definirana u
uvjetima korištenja Uvjeti promocije „Mobile CARNet za Mobilni Net tarifne modele"
8. Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga A1 Hrvatska d.o.o. i odnosa
A1 Hrvatska d.o.o. i korisnika, 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.
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 korištenja primjenjuju se od 24.08.2020.
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