Uvjeti korištenja promotivne ponude „Promocija Biz paketa bez sklapanja ugovora s razdobljem
obveznog trajanja“
1. Promotivna ponuda „Promocija Biz paketa bez sklapanja ugovora s razdobljem obveznog trajanja.“ počinje od 13.3.2017. godine.
Promotivni period u kojem je moguće iskoristiti navedenu promotivnu ponudu traje do 30.9.2019. godine.
2. Promotivna ponuda se sastoji od:
- aktivacije paket Biz Duo ili Biz Trio po cijeni od 1kn (s PDV-om)
- popusta na mjesečne naknade svih usluga Biz telefon XS, Biz telefon S, Biz telefon M, Biz internet S, Biz internet M, Biz TV osnovni
A, Biz TV osnovni B i Biz TV osnovni C u paketu Biz Duo ili Biz Trio tijekom 12 obračunskih razdoblja, u iznosu od 10kn (s PDVom) po usluzi.
3. Popust po osnovi ove promotivne ponude primjenjuje se na mjesečnu naknadu usluge Biz telefon XS, Biz telefon S, Biz telefon M, Biz
internet S, Biz internet M, Biz TV osnovni A, Biz TV osnovni B ili Biz TV osnovni C prethodno umanjenu za iznos popusta za dvije ili
više usluga u paketu.
4. U promotivnoj ponudi mogu sudjelovati Pretplatnici koji prvi puta podnose zahtjev za uključenje paketa Biz Duo ili Biz Trio bez
sklapanja pretplatničkog ugovora s razdobljem obveznog trajanja, kao i Pretplatnici kojima je isteklo obvezno trajanje pretplatničkog
ugovora.
5. Postojeći Pretplatnici paketa Biz Duo ili Biz Trio kojima nije isteklo obvezno trajanje ugovora nemaju pravo sudjelovanja u ovoj
promotivnoj ponudi.
6. Pretplatnici koji sudjeluju u ovoj promotivnoj ponudi, mogu u bilo kojem trenutku sklopiti ugovor s obveznim razdobljem trajanja i
ostvariti pogodnosti koje će u tom trenutku biti dostupne za sklapanje ugovora s obveznim trajanjem.
7. Ovu promotivnu ponudu nije moguće kombinirati sa ostalim istovremeno važećim promotivnim ponudama koje umanjuju iznos
mjesečne naknade Biz paketa.
8. U slučaju da A1 neće biti u mogućnosti uspostaviti odgovarajuću kvalitetu usluge sukladno Općim uvjetima poslovanja A1 Hrvatska
d.o.o., Pretplatnik ima pravo raskinuti pretplatnički odnos bez obveze plaćanja naknade za prijevremeni raskid.
9. Na sve odnose između Pretplatnika i A1 Hrvatska d.o.o. koji nisu uređeni ovim Uvjetima korištenja primjenjuju se Opći uvjeti
poslovanja A1 Hrvatska d.o.o.
10. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja o čemu će Pretplatnik biti obaviješten putem web stranice www.A1.hr ili na drugi
prikladan način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 1.4.2019. godine.

