Uvjeti korištenja promocije - Dvostruki podatkovni promet 24 mj
1.

Korištenjem promocije „Dvostruki podatkovni promet 24 mj" (u daljnjem tekstu: promocija) A1 pretplatnik (u
daljnjem tekstu: korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2.

Promocija traje od 21.04.2017. do 31.08.2018. godine i dostupna je novim A1 poslovnim pretplatnicima koji
zasnivaju novi pretplatnički odnos, pretplatnicima koji prenose broj iz druge mreže u A1 mrežu i zasnivaju
pretplatnički odnos, korisnicima usluge A1 na bonove koji prelaze na pretplatu te postojećim A1 poslovnim
pretplatnicima koji zasnivanju novo obvezno trajanje pretplatničkog ugovora na jednom od govornih tarifnih
modela Bez Granica S+ Biz, Bez Granica M+ Biz, Bez Granica L+ Biz, Bez Granica XL+ Biz, Bez Granica XXL+ Biz i
Bez Granica EU+ Biz. Korištenje promocije podrazumijeva potpisivanje pretplatničkog ugovora na 24 mjeseca na
jednoj od navedenih tarifa. Pogodnosti iz ove promocije moguće je ostvariti isključivo u trenutku potpisivanja
pretplatničkog ugovora.

3.

Promotivna pogodnost ostvaruje se u obliku dvostrukog podatkovnog prometa u Bez Granica + Biz tarifnim
modelima. Redom:

u Bez Granica S+ Biz korisnik dobiva dodatnih 250 MB

u Bez Granica M+ Biz korisnik dobiva dodatnih 500 MB

u Bez Granica L+ Biz korisnik dobiva dodatnih 2 GB

u Bez Granica XL+ Biz korisnik dobiva dodatnih 4 GB

u Bez Granica XXL+ Biz korisnik dobiva dodatnih 8 GB

u Bez Granica EU+ Biz korisnik dobiva dodatnih 15 GB
tijekom 24 mjeseca uz potpisivanje ugovorne obveze na 24 mjeseca.

4.

Ako je pretplatnički ugovor aktiviran pred kraj obračunskog razdoblja, promocija dodjeljuje pogodnost u cijelom
iznosu.

5.

Promotivna pogodnost korisniku ne daje pogodnost na iznos mjesečne naknade.

6.

Pogodnost iz ove promocije, prema ovim Uvjetima korištenja, korisnicima je dostupna i u slučaju promjene
tarifnog modela koji sudjeluju u promociji dok zadovoljavaju pravila promocije, npr. u slučaju promjene sa tarife
Bez Granica S+ Biz na Bez Granica L+ Biz, korisniku se promjenjuje promocija prema članku 3. ovih uvjeta
korištenja do kraja ugovorne obveze od 24 mjeseca.

7.

U slučaju promjene tarifnog modela na drugi pretplatnički tarifni model koji nije uključen u ovu promociju ili na
neki od tarifnih modela usluge A1 na bonove, korisnik gubi daljnje pravo na dodjelu promocije. Kod slijedeće
promjene na tarifni koji sudjeluje u promociji korisniku promocija više ne bi bila dostupna.

8.

U slučaju da se korisnik neki mjesec nalazi u statusu privremenog isključenja (na zahtjev korisnika ili zbog
neplaćanja), taj mjesec ne ostvaruje pravo na dodjelu pogodnosti iz ove promocije. Nakon reaktivacije računa,
promocija će se nastaviti dalje dodjeljivati.

9.

Na sve korisnike iz ove promocije ovisno o odabranoj tarifi primjenjuju se „Uvjeti korištenja pretplatničkih tarifa
Bez Granica+ Biz za poslovne pretplatnike", kao i sva ostala pravila koja se odnose na navedene tarife.

10. Pogodnosti iz ove promocije se ne primjenjuju na velike poslovne korisnike koji imaju potpisan Okvirni ugovor.
11. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu, pogodnost iz ove promocije gubi se i novi
korisnik ne može nastaviti koristiti ovu promociju temeljem prava koja je ostvario prethodni korisnik.
12. Ovu promociju poslovni pretplatnici mogu kombinirati sa slijedećim promotivnim ponudama: „Popust - ugovorna
obveza", „Promocija Kombiniraj i uštedi", „Promocija bez kupnje uređaja 24 mjeseca", „Promocija na Bez Granica+
Biz", „Promo Uspostava poziva za prijelaz na pretplatu", „Promocija na opciji Uspostava poziva 24 mjeseca".
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13. Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje elektroničkih komunikacijskih usluga A1 Hrvatska d.o.o. i odnosa
A1 Hrvatska d.o.o. i 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
14. A1 Hrvatska d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem webstranice www.A1.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.10.2018.
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