Uvjeti korištenja Coca-Cola 2021 promocije
1.

Ovim uvjetima korištenja Coca-Cola 2021 promocije (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između
A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1) s jedne strane i A1 korisnika na bonove (dalje u tekstu: korisnici) s druge
strane koji iskoriste pogodnosti koje su predmet ovih Uvjeta korištenja

2.

Sudjelovanjem u Coca-Cola 2021 promociji (dalje u tekstu: promocija) korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

3.

Promocija traje od 14.05.2021.do 31.12.2021. i dostupna je A1 korisnicima bonova govornih tarifa koji u
navedenom promotivnom razdoblju preuzmu aplikaciju „Coca-Cola", registriraju se, te unosom promotivnih
kodova koji se nalaze ispod čepa prikupe dovoljan iznos virtualne valute s kojom mogu zatražiti nagrade.

4.

Korisnik koji sudjeluje u promociji ima pravo na promotivne GB internetskog prometa koji će se dodjeljivati nakon
što pošalje sadržaj koda dobivenog u Coca-Cola aplikaciji na broj 13169. Promotivni kod moguće je iskoristiti
samo jednom.

5.

Promotivne pogodnosti koje osigurava A1 su sljedeće:


Kupon 5GB - moguće je preuzeti na svoj račun ako se radi o A1 korisniku ili ih pokloniti drugom A1
korisniku ako se radi o korisniku drugih mreža.



Kupon 20GB - moguće je preuzeti na svoj račun ako se radi o A1 korisniku ili ih pokloniti drugom A1
korisniku ako se radi o korisniku drugih mreža.

6.

Korisnik će promotivne GB dobiti u roku od 24 sata od slanja koda, o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

7.

Promotivni GB vrijede 30 dana od trenutka dodjele.

8.

Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje GB putem USSD koda *112*08#.

9.

U trenutku kada korisnik prestane koristiti A1 uslugu, gubi pravo na promotivne GB.

10. Sve pritužbe oko dodjele pogodnosti korisnik šalje Coca-Coli kao organizatoru promocije.
11. U slučaju zlouporabe promocije i/ili postupanja korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, A1 zadržava
pravo onemogućiti korisniku daljnje korištenje iste.
12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja, na odgovarajući se način primjenjuju 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.
13. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnike obavijestiti putem web stranice www.A1.hr.

Ovi uvjeti u primjeni su od 14.05.2021.
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