Uvjeti korištenja posebne promocije „Dodatna promotivna pogodnost vaučera/kartica“
1.

Dodatna promotivna pogodnost u vidu vaučera/kartica dostupna je kroz posebne prodajne kanale novim
korisnicima koji u postupku promjene operatora na kabelskom ili svjetlovodnom priključku u mreži A1 Hrvatska
d.o.o. aktiviraju neku od usluga iz MOZAIK fiksne ponude (samostalni Internet ili Internet + Telefon ili Internet +
TV ili Internet + TV + Telefon).

2.

Promotivna pogodnost nije dostupna za postojeće A1 i/ili B.net korisnike koji prelaze s ostalih tehnologija na
kabelski ili svjetlovodni priključak.

3.

Dodatna promotivna pogodnost u vidu vaučera/kartica dostupna je novim A1 privatnim i poslovnim korisnicima
(osim velikih poslovnih korisnika koji imaju potpisan okvirni ugovor i dodijeljenog prodajnog predstavnika) uz
sklapanje ugovora s obveznim trajanjem na 24 mjeseca na jednom od paketa navedenih u točki 1.

4.

Dodatna promotivna pogodnost u vidu vaučera/kartica dostupna je u vrijednosti od 100 kn do 1.000 kn za
aktivirane usluge iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja. Ovisno o stanju zaliha, korisniku će konačna vrijednost
pogodnosti biti dostavljena u vidu jedne ili kombinacije više kartica koje su dostupne u vrijednostima od 100 kn,
200 kn, 300 kn, 400 kn ili 500 kn.

5.

Iznos pogodnosti na bankovnoj kartici može se iskoristiti za bilo koju svrhu, u skladu s uvjetima korištenja
bankovne kartice (primjerice: valjanost, iskoristivost na prodajnim mjestima i sl.) koji su u odgovornosti banke
koja je izdala karticu. Iznos pogodnosti na potrošačkim karticama koje izdaju A1 partneri može se iskoristiti
isključivo na prodajnim mjestima A1 partnera, u skladu s uvjetima korištenja koje propisuje A1 partner, izdavatelj
potrošačke kartice. Iznos pogodnosti na vaučeru može iskoristiti samo za umanjenje mjesečnog računa A1 za
usluge iz točke 1. ovih Uvjeta korištenja.

6.

Neovisno o promotivnim pogodnostima koje su opisane pod točkom 4. ovih Uvjeta korištenja, za ciljane skupine
korisnika koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. do 3. ovih Uvjeta korištenja, u posebnim kanalima prodaje dostupna
je promotivna pogodnost u vidu potrošačkih kartica koje izdaju A1 partneri, u iznosu do najviše 500 kn. Iznos
pogodnosti na potrošačkim karticama koje izdaju A1 partneri može se iskoristiti isključivo na prodajnim mjestima
A1 partnera, u skladu s uvjetima korištenja koje propisuje A1 partner, izdavatelj potrošačke kartice.

7.

Dostava kartice iz točke 5. ovih Uvjeta korištenja će biti pokrenuta nakon aktivacije usluge te će biti dostavljena
na adresu korisnika u roku od 90 dana od aktivacije usluge. Dostava kartice iz točke 6. ovih Uvjeta korištenja će
biti pokrenuta nakon aktivacije usluge. Vaučer će korisniku biti dostavljen prilikom sklapanja pretplatničkog
ugovora, a pogodnost umanjenja mjesečnog računa primjenjuje se na prvom i svakom sljedećem mjesečnom
računu za A1 usluge, sve dok se ne iskoristi ukupan iznos pogodnosti na vaučeru koji je određen točkom 4. ovih
Uvjeta.

8.

Vrijednost vaučera/kartice iz ove promotivne pogodnosti bit će uzeta u obzir kao ostvarena pogodnost u slučaju
prijevremenog raskida ugovora s A1.

9.

Na sve odnose između korisnika i A1 koji nisu uređeni ovim Uvjetima primjenjuju se:

Opći uvjeti poslovanja A1 Hrvatska d.o.o.

Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije fizičkog priključka u kabelskoj ili svjetlovodnoj mreži koji su
dostupni na A1 prodajnim mjestima i web stranici www.A1.hr.

10. A1 Hrvatska zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta o čemu će korisnik biti obaviješten putem web stranice
www.A1.hr.
Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 29.06.2021.
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