Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije Homebox/Officebox priključka
Članak 1.
Predmet Uvjeta korištenja
1.1. Predmet ovih Uvjeta korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti) je uspostava priključka/priključenja krajnjeg korisnika
na mrežu A1 Hrvatska u svrhu korištenja usluge Homebox/Officebox što uključuje i uvjete korištenja odgovarajuće
terminalne opreme putem koje Krajnji korisnik može koristiti govornu uslugu putem numeracije koja se koristi u
nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži i uslugu pristupa Internetu, a sve putem pokretne elektroničke
komunikacijske mreže A1 Hrvatska d.o.o.
1.2. Krajnji korisnik može promijeniti adresu korištenja terminalne opreme jedanput u razdoblju od 6 mjeseci o čemu
je obvezan obavijestiti A1 Hrvatska pisanim putem, ali ne kasnije od 15 dana prije datuma promjene adrese. Razdoblje
od 6 mjeseci računa se od datuma posljednje promjene adrese korištenja Terminalne opreme.
1.3. Svako korištenje uređaja koje nije u skladu s čl. 1.2. ovih Uvjeta smatrat će se zlouporabom i, kao takvo, razlogom
za raskid pretplatničkog odnosa.
1.4. Jedan Krajnji korisnik može koristiti najviše dva Homebox/Officebox uređaja na istoj adresi ili na dvije različite
adrese.
1.5. A1 Hrvatska pri pružanju telefonske usluge ima pravo primijeniti mjeru prekida odlaznog poziva u slučaju trajanja
odlaznog poziva dužeg od 2 sata. Krajnji korisnik može ponovno koristiti uslugu netom nakon prekida linije ponovnim
pozivanjem broja.
Članak 2.
Terminalna oprema
2.1. Homebox/Officebox uređaj sa svim pripadajućim komponentama (kabeli, antena) i SIM karticama smatrat će se
sukladno ovim Uvjetima Terminalnom opremom. Po isplati ukupne vrijednosti Terminalne opreme, ista postaje
vlasništvo Krajnjeg korisnika.
2.2. Uvjeti preuzimanja i povrata Terminalne opreme definirani su u Potvrdi o preuzimanju Homebox/Officebox
uređaja potpisanoj od strane Krajnjeg korisnika i ovlaštenog prodavatelja A1 Hrvatska.
2.3. SIM kartice koje se koriste u Terminalnoj opremi nije dozvoljeno vaditi i koristiti u drugim uređajima. Svako takvo
korištenje smatrat će se zlouporabom i, kao takvo, razlogom za raskid pretplatničkog odnosa.
2.4. Krajnji korisnik je obvezan čuvati u tajnosti broj svoje SIM kartice kao i PIN/PUK šifre te sve druge identifikacijske
šifre. Ako postoji osnovana sumnja da PIN/PUK šifre koristi treća osoba bez ovlaštenja, A1 Hrvatska će postupiti kao
da se radi o slučaju gubitka ili krađe SIM kartice kako je to predviđeno člankom 2.5. ovih Uvjeta.
2.5. U slučaju krađe ili gubitka SIM kartice Krajnji korisnik neće biti odgovoran za cijenu korištenja Usluga nakon što
A1 Hrvatska primi od Krajnjeg korisnika vlastoručno potpisanu pisanu potvrdu prijave o krađi ili gubitku u skladu s
Općim uvjetima. A1 Hrvatska neće biti odgovoran Krajnjem korisniku ni bilo kojoj trećoj osobi za štetu koja nastane
kao posljedica lažne prijave o krađi ili gubitku SIM kartice.
2.6. Potpisom Zahtjeva Krajnji korisnik daje dozvolu A1 Hrvatska da prati promet ostvaren preko Terminalne opreme
u svrhu određivanja adrese na kojoj se Homebox/Officebox uređaj koristi i određivanja uređaja u kojem se koriste SIM
kartice.
Članak 3.
Završne odredbe
3.1 Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje Usluga i pretplatničkog odnosa primjenjuju se Opći uvjeti
poslovanja A1 Hrvatska d.o.o.
3.2. Ovi Uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će
biti dostupni barem na svim ovlaštenim prodajnim mjestima A1 Hrvatska. A1 Hrvatska će objaviti i učiniti dostupnim
sve izmjene i dopune ovih Uvjeta na zakonom predviđeni način.
Ovi uvjeti u primjeni su od 10.08.2018. a usklađeni su dana 1.10.2018.
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