Uvjeti korištenja promotivne pretplatničke tarife Start za posao
1. Tarifni model Start za posao dostupan je za aktivaciju u promotivnom razdoblju od 9.4. do 31.8.2010. Korisnici koji
ih aktiviraju u navedenom razdoblju mogu ih koristiti neograničeno.
2. Tarifa Start za posao dostupna je novim i postojećim A1 poslovnim pretplatnicima sa više od dvije linije, isključivo
u sklopu posebnih projekata određenih po odluci Prodaje za poslovne korisnike. Start za posao tarifa dostupna je za
aktivaciju samo kroz određene prodajne kanale.
3. Uz aktivaciju tarife Start za posao nije dostupna promotivna ponuda mobilnih telefona.
4. Obvezno razdoblje trajanja pretplatničkog Ugovora uz aktivaciju tarifa Start za posao iznosi 90 dana. U slučaju
prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora čije razdoblje trajanja iznosi 90 dana korisniku će se naplatiti iznos od
50 kn mjesečno za preostalo ugovorno razdoblje.
5. Naplata ostvarenog prometa vrši se po cijenama utvrđenim Cjenikom tarifa Start za posao. U slučaju raskida
pretplatničkog odnosa prije isteka razdoblja obveznog trajanja Ugovora, pretplatnik je dužan platiti iznos od 50 kn
mjesečno za preostalo ugovoreno razdoblje ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, ukoliko
je ista povoljnija za pretplatnika.
6. Na sve pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u Hrvatskoj, primjenjuje se naknada za uspostavu poziva od 0,25
kn/pozivu. Obračunska jedinica je 60 sekundi.
7. Na tarifi Start za posao moguće je koristiti Mobile Surf pakete, Opciju Europa i Putne minute.
8. Usluga VPN interno profil nije dostupna za aktivaciju na tarifnom modelu Start za posao.
9. U slučaju prijenosa Ugovora tarife Start za posao na drugu platežno odgovornu osobu, prenose se i sve ugovorne
obveze, odnosno preostalo razdoblje obveznog trajanja pretplatničkog odnosa. Isto pravilo vrijedi za pretplatnike koji
mijenjaju svoju postojeću tarifu u tarifu Start za posao.
10. Obvezno razdoblje trajanja pretplatničkog odnosa tarifa Start za posao produžuje se za vrijeme korištenja usluge
privremenog isključenja.
11. A1 pretplatnici koji imaju obvezno trajanje pretplatničkog odnosa od najmanje 4 mjeseca ili duže, mogu iz višeg
tarifnog modela prijeći u niži nakon isteka 180 dana od dana zasnivanja pretplatničkog odnosa prema pravilima koja
vrijede za promjenu tarifnog modela. Korisnici koji nemaju tu obvezu ili kada ona istekne mogu promijeniti tarifni
model iz višeg u niži neograničen broj puta, ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja. Promjena iz nižeg
tarifnog modela u viši moguća je neograničeno, ali najviše jednom tijekom obračunskog razdoblja.
13. Vezano uz obvezu A1 iz čl. 7.2.3. Općih uvjeta poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. Vezano uz obvezu A1 vezanu za
obavještavanje o povećanoj potrošnji korisniku pravnoj osobi će se kao prosjek potrošnje uzimati prosjek svih
pretplatničkih linija koje glase na tu pravnu osobu. Korisniku pravnoj osobi će se kao prosjek potrošnje uzimati prosjek
svih pretplatničkih linija koje glase na tu pravnu osobu.

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.
14. Sukladno Pravilniku o plaćanju naknade za dodjelu i uporabu radijskih frekvencija, svim A1 pretplatnicima se
naplaćuje naknada za uporabu radijske frekvencije u iznosu od 10,00 kn mjesečno. Na ovaj iznos PDV se ne
obračunava.

Uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.10.2018.

