Uvjeti korištenja promocije Promocija na podatkovne opcije
1. Korištenjem promocije " Promocija na podatkovne opcije " (u daljnjem tekstu: promocija) A1 pretplatnik (u daljnjem
tekstu: korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.
2. Od 18.09.2017. do 31.08.2018. sukladno uvjetima korištenja promocije moguće je odobriti promociju u trajanju od
24 mjeseca, a koja omogućuje popust na mjesečnu naknadu Opcije 1GB+, Opcije 5GB+ i Opcija 20GB+ (u daljnjem
tekstu: opcije).
3. Promociju može ponuditi prodajni predstavnik samo u direktnom kanalu prodaje uz obvezno potpisivanje ugovorne
obveze na 24 mjeseca tarifnog modela uz koji je moguće uključiti opcije a sukladno uvjetima korištenja opcije.
4. Promocija u obliku popusta na mjesečnu naknadu opcije dodjeljuje se na mjesečnom računu pretplatnika na
slijedeći način:




15 kn popusta na mjesečnu naknadu Opcije 1GB+ uz Bez Granica L+/XL+/XXL+/EU+ Biz te Mobilni Internet
M/L/XL
35 kn popusta na mjesečnu naknadu Opcije 5GB+ uz Bez Granica M+/L+/XL+/XXL+/EU+ Biz te Mobilni
Internet M/L/XL
55 kn popusta na mjesečnu naknadu Opcije 20GB+ uz Bez Granica L+/XL+/XXL+/EU+ Biz te Mobilni Internet
L/XL

5. Promocija je uključena kroz period 24 mjeseca od trenutka uključenja bez obzira da li korisnik ima uključenu opciju
na koju se promocija primjenjuje.
6. Opcije 1GB+, Opcije 5GB+ i Opcija 20GB+ je moguće uključiti prema uvjetima korištenja tih opcija.
7. Popust na mjesečnu naknadu opcije primijenit će se na iznos obračunate mjesečne naknade opcije u cijelom iznosu
i primjenjivati će se od prvog sljedećeg računa korisnika za obračunsko razdoblje u kojem je opcija uključena.
8. Nakon uključenja promocije korisnik će dobiti SMS poruku obavijesti o uključenoj promociji. Nakon isključenja
promocije korisnik će dobiti SMS poruku obavijesti o isključenju promocije.
9. Prije isteka promocije korisnik će na pretplatničkom računu primiti poruku o isključenju promocije.
10. 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.
11. 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.
12. 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.

