Uvjeti korištenja promocije Promocija na opciji Uspostava poziva 24 mjeseca
1. Korisnicima tarifa Bez Granica S+ Biz i Bez Granica M+ Biz na raspolaganju je promocija 100% popusta na opciju
Uspostava poziva.
2. Uključenje promocije moguće je od 21.07.2016. do 31.08.2018.
3. Novi A1 korisnik ili postojeći A1 korisnik koji produži ugovor na pretplatničkoj tarifi Bez Granica S+ Biz ili Bez
Granica M+ Biz te se ugovorno veže na 24 mjeseca, ostvaruje pravo na mogućnost pogodnosti popusta na cijenu
opcije Uspostava poziva koji se primjenjuje tijekom ugovorne obveze od 24 mjeseca.
4. Redovna mjesečna naknada opcije za uspostavu poziva utvrđena je važećim cjenikom A1.
5. Promociju 100% popusta na cijenu uspostave poziva mogu iskoristiti mali poslovni korisnici putem direktnih kanala
prodaje. Navedena pogodnost dostupna je u posebnim slučajevima na osnovu količine aktivnih priključaka, korištenih
usluga, količine i strukture potrošnje korisnika i troškova A1, trajanja pretplatničkog ugovora, posebnih potreba
korisnika, postojanja partnerskih odnosa i drugih posebnih okolnosti.
6. Korisnik treba zatražiti uključenje ili isključenje opcije za uspostavu poziva putem prodajnog mjesta ili službe za
korisnike.
7. Jednom aktiviranu opciju za uspostavu poziva korisnik može koristiti u neograničenom vremenskom razdoblju, do
prelaska na tarifu na kojoj korištenje opcije nije moguće ili dok ju ne isključi.
8. Opciju Uspostava poziva je moguće aktivirati samo jednom tijekom obračunskog razdoblja.
9. Nakon uključenja Opcije korisnik će dobiti SMS poruku da je Opcija za uspostavu poziva uključena.
10. Nakon isključenja Opcije korisnik će dobiti SMS poruku da je Opcija za uspostavu poziva isključena.
11. A1 zadržava pravo pojedinom pretplatniku privremeno isključiti pretplatničku liniju, ako postoji osnovana sumnja
da je krajnji korisnik zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža A1 ili ako
omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba sukladno Općim uvjetima poslovanja.
12. 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.
13. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice
www.A1.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.10.2018.

