Uvjeti korištenja A1 božićne promocije za privatne i poslovne pretplatnike podatkovnih tarifa
1. Korištenjem božićne promocije „Prepolovite mjesečnu naknadu zauvijek" (u daljnjem tekstu: promocija) A1
pretplatnik (u daljnjem tekstu: korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.
2. Božićna promocija traje od 19.11.2010. do 26.7.2011. godine i dostupna je novim privatnim i poslovnim A1
korisnicima, postojećim A1 pretplatnicima podatkovnih tarifa koji produljuju pretplatnički ugovor te internet
korisnicima usluge A1 na bonove koji potpišu pretplatnički ugovor tijekom promotivnog razdoblja na jednom od
podatkovnih tarifnih modela.
3. Korištenje promocije podrazumijeva potpisivanje pretplatničkog ugovora na 12 ili 24 mjeseca.
4. Promotivna pogodnost ostvaruje se kroz 50% popusta na mjesečnu naknadu odabranog tarifnog modela i to tijekom
cijelog razdoblja ugovorne obveze.
Samo na ove tarifne modele primjenjuje se promotivna pogodnost:

Vip mobilni internet 1GB: 50% popusta na mjesečnu naknadu tijekom 12 ili 24 mjeseca

Vip mobilni internet 5GB: 50% popusta na mjesečnu naknadu tijekom 12 ili 24 mjeseca

Vip mobilni internet 10GB: 50% popusta na mjesečnu naknadu tijekom 12 ili 24 mjeseca

Vip mobilni internet 12GB: 50% popusta na mjesečnu naknadu tijekom 12 ili 24 mjeseca
Bez obzira na niži iznos mjesečne naknade, korisnik zadržava nepromijenjen iznos uključenog podatkovnog prometa
u mjesečnu naknadu.
5. Promocija se dodjeljuje automatski nakon potpisivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog ugovora
korisnicima koji ostvaruju pravo na istu.
Ukoliko je pretplatnički ugovor aktiviran pred kraj obračunskog razdoblja, popust na mjesečnu naknadu će se također
primijeniti automatski i to na iznos obračunate mjesečne naknade proporcionalno danima do isteka obračunskog
razdoblja.
6. Popust na mjesečnu naknadu odabrane tarife Vip mobilni internet korisnik može koristiti tijekom cijelog razdoblja
trajanja pretplatničkog ugovora, dok god produžuje trajanje ugovorne obveze na dodatna 12 ili 24 mjeseca.
Znači, nakon isteka 12 ili 24 mjeseca ugovorne obveze, korisnik će moći produžiti ugovor na sljedeća 12 ili 24 mjeseca
i dalje koristiti navedenu promociju tijekom cijelog trajanja nove ugovorne obveze, uz uvjet da ugovornu obvezu
produži na tarifnom modelu na kojem mu je promocija inicijalno dodijeljena ili na jednom od 4 tarifna modela koji su
uključeni u ovu promociju.
Krajnji rok u kojem korisnik može produžiti ugovor, ukoliko želi nastaviti koristiti promociju, mjesec je dana nakon
isteka ugovorne obveze.
7. Pogodnost iz ove promocije, prema navedenim Uvjetima, korisnicima je dostupna sve dok koriste odabrani tarifni
model na koji im je promocija prvotno dodijeljena ili jedan od ova 4 tarifna modela uključena u ovu promociju.
Prelaskom s jednog od 4 tarifna modela na koje se primjenjuje promocija na neki drugi podatkovni tarifni model
korisnik gubi pravo na daljnje dodjeljivanje popusta iz ove promocije.
8. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu, popust iz ove promocije se gubi i novi korisnik
ne može nastaviti koristiti ovu promociju temeljem prava koja je ostvario prethodni korisnik, osim u slučaju da je
prijenos ugovora izvršen tijekom promotivnog razdoblja.
9. 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 popusta iz ove promocije. Nakon reaktivacije računa, popust će
se nastaviti dalje dodjeljivati.
10. Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga A1 Hrvatska d.o.o. i odnosa A1
Hrvatska d.o.o. i pretplatnika koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja A1
Hrvatska d.o.o.
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11. A1 Hrvatska d.o.o. pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere u slučaju prekomjernog korištenja usluga i/ili
ponuda, a radi očuvanja integriteta i sigurnosti rada A1 mreže te održavanja kvalitete usluge. O uvjetima eventualnih
ograničenja korištenja usluga/ponuda A1 Hrvatska d.o.o. na primjeren će način upoznati korisnika.
12. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web-stranice
www.A1.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.10.2018.

2

