Uvjeti korištenja promocije 100% popusta na Opciji 3GB+ 2017
1.

Korištenjem promocije "100% popusta na Opciju 3GB+ 2017" (u daljnjem tekstu: promocija) A1 pretplatnik (u
daljnjem tekstu: korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.

2.

Promocija traje od 21.02.2016. do 30.04.2017. godine i dostupna je postojećim A1 privatnim i poslovnim
pretplatnicima koji zasnivanju novo obvezno trajanje pretplatničkog ugovora, novim A1 privatnim i poslovnim
pretplatnicima koji prenose broj iz druge mreže, korisnicima usluge A1 na bonove koji prelaze na pretplatu u
promotivnom razdoblju i potpišu pretplatnički ugovor na jednom od govornih tarifnih modela Bez Granica L+
(Biz), Bez Granica XL+ (Biz), Bez Granica XXL+ (Biz) i Bez Granica EU+ Biz. Korištenje promocije omogućuje 100%
popusta na mjesečnu naknadu Opcije 3 GB+ u trajanju od 24 mjeseca i 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.

Opciju 3GB+ potrebno je uključiti prilikom potpisivanja ugovora na 24 mjeseca, te se tim uključenjem ostvaruje
24 mjeseca 100% popusta na cijenu Opcije 3GB+. Promocija je aktivna kroz cijelo trajanje ugovorne obveze od 24
mjeseca, te se Opcija 3GB+ nakon inicijalnog uključenja može isključivati i uključivati prema željama i potrebama
korisnika bez da se izgubi pravo na promociju.

4.

Opciju 3 GB+ je moguće uključiti jednom tijekom obračunskog razdoblja.

5.

Nakon uključenja promocije korisnik će dobiti SMS poruku obavijesti o uključenoj promociji.

6.

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.

7.

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.

8.

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.
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