Uvjeti korištenja „50% popusta na mjesečnu naknadu Bez limita 111 – promocija HSGN"
1. Korištenjem promocije „HSGN promocija" (u daljnjem tekstu: promocija) A1 pretplatnik (u daljnjem tekstu:
korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja.
2. Promocija traje od 12.6.2012. do 31.03.2019. godine i dostupna je isključivo privatnim korisnicima članovima
Udruge Hrvatskog Saveza gluhih i nagluhih i to: novim A1 privatnim pretplatnicima, postojećim privatnim A1
pretplatnicima koji produljuju pretplatnički ugovor uz ovu promociju te korisnicima usluge A1 na bonove koji
potpisuju pretplatnički ugovor uz ovu promociju.
Korištenje promocije podrazumijeva potpisivanje pretplatničkog ugovora na tarifi Bez limita 111 na 24 mjeseca.
3. Promotivna pogodnost ostvaruje se kroz:
· 50% popusta na mjesečnu naknadu Bez limita 111 tarifnog modela tijekom 24 mjeseci (obračunskih razdoblja)
Bez obzira na niži iznos mjesečne naknade, korisnik i dalje dobiva nesmanjeni iznos uključenih minuta/SMS
poruka/podatkovnog prometa u mjesečnu naknadu.
· 50% popusta na cijenu video poziva unutar A1 mreže u HR
- 50% popusta na cijenu Opcije 1GB
4. Članovima HSGN udruge na raspolaganju je uključenje Opcija 1 GB. Uključenjem tarifne Opcije 1 GB korisnik
ostvaruje mogućnost prijenosa podataka normalnom brzinom sve dok ne potroši limit od 1 GB (1024 MB)
podatkovnog prometa. Nakon što korisnik iskoristi definiranu količinu podatkovnog prometa za Opciju 1 GB, doći će
do smanjenja brzine prijenosa podataka te ona neće prelaziti brzinu veću od 64 kb/s. Navedena brzina primjenjivat
će se do isteka obračunskog razdoblja ili do trenutka novog uključenja Opcije 1 GB sukladno njezinim uvjetima
korištenja. Prilikom uključenja Opcije 1 GB naplaćuje se iznos naknade sukladno cjeniku.
Uključenje Opcije 1 GB za privatne korisnike moguće je slanjem SMS poruke sadržaja 1GB na broj 567. Nakon toga
korisnik dobiva SMS poruku da je zahtjev za uključenjem opcije zaprimljen, a nakon uključenja i SMS poruku
potvrdu da je opcija uključena. Dodatno uključenje opcije moguće je preko administratorske stranice data.A1.hr, na
A1 prodajnim mjestima ili pozivom Službi za korisnike.
4. Član HSGN udruge ponudu može iskoristiti u bilo kojem A1 centru u Hrvatskoj uz predočenje kupona kojeg član
može preuzetu u udruzi prema proceduri dogovorenoj sa udrugom Hrvatski savez gluhih i nagluhih. Promocija se
dodjeljuje nakon potpisivanja novog ili produljenja postojećeg pretplatničkog ugovora na Bez limita 111 tarifi HSGN
korisnicima koji na nju ostvaruju pravo sukladno ovim Uvjetima. Korisniku će se na zahtjevu za pretplatnički odnos
ispisati naziv promocije „HSGN posebna posebna- 2012“. Ako je pretplatnički ugovor aktiviran tijekom obračunskog
razdoblja, popust na mjesečnu naknadu će se primijeniti automatski, i to na iznos obračunate mjesečne naknade
proporcionalno danima do isteka obračunskog razdoblja. Za prvi mjesec popust na mjesečnu naknadu primijenit će
se na iznos obračunate mjesečne naknade proporcionalno danima do isteka mjeseca/obračunskog razdoblja.
5. Pogodnost iz ove Promocije prema ovim Uvjetima korisnicima je dostupna tijekom najviše 24 mjeseca uz uvjet da
koriste Bez limita 111 tarifni model na kojem im je promocija prvotno dodijeljena i zadovoljavaju pravila promocije.
Prelaskom korisnika s Bez limita 111 tarifnog modela uz ovu posebnu promociju na neki drugi pretplatnički tarifni
model ili na neki od A1 na bonove tarifnih modela korisnik gubi pravo na daljnje dodjeljivanje popusta iz ove
promocije i počinje mu se naplaćivati puni iznos mjesečne naknade novoodabranog tarifnog modela. U slučaju
neispunjenja članskih obveza korisnika prema Udruzi iz toč. 2 Uvjeta, A1 zadržava pravo na zahtjev Udruge ukinuti
dodijeljenu pogodnost o čemu će obavijestiti korisnika pisanim putem.
6. U slučaju prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu gubi se popust iz ove promocije i novi korisnik
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ne može nastaviti koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni korisnik.
7. U slučaju da je korisnik neki mjesec u statusu privremenog isključenja (na vlastiti zahtjev ili zbog neplaćanja), taj
mjesec ne ostvaruje pravo na dodjelu popusta iz ove promocije. Nakon reaktivacije računa, popust će se nastaviti
dalje dodjeljivati.
8. Na sve korisnike iz ove promocije primjenjuju se Uvjeti korištenja Bez limita tarifnih modela, kao i sva ostala
pravila koja se odnose na navedene tarifne modele. U slučaju kupnje mobilnog telefona uz ovu posebnu ponudu
primjenjuju se Uvjeti korištenje promotivne ponude mobilnih telefona. U slučaju promjene tarifnog modela
primjenjuju se Uvjeti korištenja promjene tarifnog modela za privatne korisnike.
9. Ovu promociju nije moguće kombinirati s drugim posebnim ponudama, osim ako za neku promociju nije izričito
drugačije navedeno.
10. Za rješavanje 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.
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 sukladno Općim
uvjetima poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. i zakonskim i podzakonskim aktima
12. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti obaviješten preko web stranice
www.A1.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi uvjeti u primjeni su od 01.03.2019.
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