Uvjeti korištenja M2M opcija 100MB, 250MB i 500MB
1. Ovim Uvjetima korištenja definiraju se pravila za sljedeće tarifne opcije: M2M opcija 100MB, M2M opcija 250MB i
M2M opcija 500MB (u daljnjem tekstu: M2M opcije).
2. M2M opcije dostupne su za uključenje poslovnim korisnicima.
3. M2M opcije mogu se uključiti na tarifnim modelima M2M start i M2M trend.
4. M2M opcije je moguće uključiti ili isključiti na A1 prodajnom mjestu, slanjem zahtjeva svom A1 prodajnom
predstavniku ili Službi za poslovne korisnike i preko portala Moj A1.
5. Dopušteno je uključiti više različitih M2M opcija u jednom obračunskom razdoblju (npr. M2M opcija 100 MB i M2M
opcija 250 MB), ali nije moguće više puta u obračunskom razdoblju uključiti istu M2M opciju (npr. dva puta M2M opciju
100 MB).
6. Za korištenje opcija naplaćuje se mjesečna naknada prema važećem Cjeniku elektroničkih komunikacijskih usluga
A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Cjenik A1).
7. U iznose mjesečnih naknada uključene su jedinice sukladno važećem Cjeniku A1.
8. Neiskorišteni iznos podatkovnog prometa (MB) ne prenosi se u sljedeći mjesec. Nakon iskorištenih uključenih
jedinica, daljnja potrošnja naplaćuje se prema važećem Cjeniku A1.
9. Iznos mjesečne naknade obračunava se proporcionalno danima korištenja tijekom obračunskog razdoblja.
10. Iznos uključenih jedinica (MB) se ne obračunava proporcionalno danima korištenja tijekom obračunskog razdoblja.
11. Ukoliko korisnik ima u tarifnom modelu uključen podatkovni promet, ima uključenu neku od M2M opcija, najprije se
troši podatkovni promet iz tarife zatim iz M2M opcije.
12. A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1).zadržava pravo pojedinom pretplatniku ograničiti broj SMS poruka u slučaju
opravdane sumnje na neovlašteno korištenje usluga.
13. Ako korisnik ne zatraži isključenje Opcija koje su predmet ovih Uvjeta korištenja do kraja obračunskog razdoblja,
iste će biti dostupne i u slijedećem obračunskom razdoblju.
14. Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga A1 i odnosa A1 i pretplatnika
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.
15. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja o čemu će Korisnik biti obaviješten putem web stranice
www.A1.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 1.10.2018. godine.

