Uvjeti korištenja Opcije Internet bez brige
1. Ovim Uvjetima korištenja Opcije Internet bez brige (dalje u tekstu Uvjeti) definiraju se pravila i uvjeti korištenja
Opcije Internet bez brige (dalje u tekstu: Opcija).
2. Opcija je dostupna za uključenje velikim poslovnim korisnicima koji imaju svog prodajnog predstavnika iz odjela
Prodaje poslovnim korisnicima A1 te imaju potpisan Okvirni ugovor i status ključnog korisnika. Isključivo u sklopu
određenih posebnih ponuda Opcija može biti dostupna i drugim skupinama korisnika.
3. Opcija Internet bez brige može se uključiti na sljedećim tarifnim modelima: Biz Mobilna S, Biz Mobilna M, Biz
Mobilna L, Biz Mobilna XL, Biz Mobilni Net XS, Biz Mobilni Net S, Biz Mobilni Net M, Biz Mobilni Net L, Bez Granica S+
Biz, Bez Granica M+ Biz, Bez Granica L+ Biz, Bez Granica XL+ Biz, Bez Granica XXL+ Biz, Bez Granica EU+ Biz, Business
START, Business STANDARD, Business ADVANCED, Business EXPERT, Business PRESTIGE, Start Biz, Mobilni Internet
S, Mobilni Internet M, Mobilni Internet L, Mobilni Internet XL, M2M start, M2M trend.
4. Opciju je moguće uključiti/isključiti slanjem zahtjeva svom A1 prodajnom predstavniku ili Službi za poslovne
korisnike.
5. Uključenjem Opcije Internet bez brige na tarifnom modelu se ukida naplata za prijenos podataka izvan mjesečne
naknade i umjesto toga se omogućuje neograničeno surfanje po brzini od 64 kb/s nakon što se potroši podatkovni
promet uključen u tarifnom modelu i uključenim podatkovnim opcijama.
6. Za korištenje Opcije naplaćuje se mjesečna naknada prema važećem cjeniku A1.
7. Iznos mjesečne naknade za Opciju se ne obračunava proporcionalno danima korištenja tijekom obračunskog
razdoblja.
8. 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.
9. Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga A1 Hrvatska d.o.o. i odnosa A1 Hrvatska
d.o.o. 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.
10. 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 01.10.2018. godine.

