Uvjeti testnog korištenja 5G TEST opcije
1.

Ovim Uvjetima testnog korištenja 5G TEST opcije (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između
A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1) s jedne strane i korisnika A1 usluga (dalje u tekstu: Krajnji korisnik) s
druge strane, u vezi nekomercijalnog testiranja 5G TEST opcije (dalje u tekstu: 5G TEST opcija).

2.

5G TEST opcija dostupna je za aktivaciju ograničenom broju privatnih i poslovnih korisnika koji su sklopili
pretplatnički ugovor za usluge u A1 mobilnoj mreži. Podnošenje zahtjeva za aktivaciju 5G TEST opcije
omogućeno je samo na određenim prodajnim mjestima A1 ili putem određenih kanala daljinske prodaje ili
putem prodajnog predstavnika A1 za poslovne korisnike. Nakon aktivacije opcije Krajnji korisnik će zaprimiti
SMS poruku s poveznicom na ove Uvjete korištenja.

3.

Predviđeno testno razdoblje traje od 01.03.2021. do 31.05.2021., pri čemuA1 zadržava pravo u bilo kojem
trenutku tijekom testnog razdoblja Krajnjem korisniku isključiti 5G TEST opciju.

4.

Aktiviranjem 5G TEST opcije, Krajnjem korisniku se omogućuje spajanje na 5G mrežu u području pokrivanja
5G signalom A1 mobilne mreže na području Republike Hrvatske, pri čemu A1 ne daje nikakva jamstva u
pogledu njenog funkcioniranja niti performansi 5G mreže (kvaliteta signala, brzina prijenosa podataka i sl.)
niti odgovara za eventualne poteškoće ili štete nastale korištenjem 5G TEST opcije.

5.

A1 će korisnika informirati o stanju 5G pokrivenosti na različitim tehnologijama, putem karte pokrivenosti ili
na drugi prikladan način. Za spajanje na 5G mrežu potreban je uređaj koji podržava 5G tehnologiju (pametni
telefon, tablet, USB stick, ruter) te kompatibilna 5G SIM kartica (sve USIM SIM kartice).

6.

Za korištenje 5G TEST opcije ne naplaćuje se aktivacijska niti mjesečne naknade. Za vrijeme korištenja 5G
TEST opcije (kada je 5G TEST opcija aktivna i Krajnji korisnik je spojen na 5G mrežu), Krajnjem korisniku se
neće naplatiti potrošnja podatkovnog prometa ostvarenog na području Republike Hrvatske. Potrošnja
podatkovnog prometa će korisniku biti prikazana na način da će se korisniku u trenutku aktivacije 5G TEST
opcije zamrznuti prikaz jedinica preostalih u tarifi, do idućeg obračunskog razdoblja, odnosno za puno prvo
obračunsko razdoblje korištenja prikazivat će se puni iznos dostupnih jedinica iz aktivne tarife u punom
iznosu.

7.

Krajnji korisnik je suglasan da ga A1 može kontaktirati tijekom korištenja 5G TEST opcije i 30 dana nakon
deaktivacije opcije, u svrhu prikupljanja povratnih informacija o iskustvima korištenja usluga na 5G mreži.

8.

Deaktivaciju 5G TEST opcije Krajnji korisnik može zatražiti prije isteka testnog razdoblja u bilo kojem
prodajnom kanalu. Po isteku testnog razdoblja, svim Krajnjim korisnicima 5G TEST opcija će biti deaktivirana.
O deaktivaciji 5G TEST opcije Krajnji korisnik će biti obaviješten SMS porukom, nakon čega Krajnji korisnik
nastavlja koristiti A1 usluge prema sklopljenom pretplatničkom ugovoru.

9.

5G TEST opciju nije moguće aktivirati ako je terminalna oprema Krajnjeg korisnika privremeno ili trajno
isključena. Ako tijekom testnog razdoblja iz bilo kojeg razloga dođe do privremenog isključenja terminalne
opreme Krajnjeg korisnika ili prestanka postojećeg pretplatničkog ugovora između Krajnjeg korisnika i A1,
5G TEST opcija bit će deaktivirana.

10. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga A1 i odnosa A1 i
Krajnjeg 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.
11. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja o čemu će Krajnji korisnik biti obaviješten putem web
stranice www.a1.hr.
Ovi Uvjeti korištenja u primjeni su od 01.03.2021.
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