Uvjeti korištenja tarifnog modela NB IoT start
1. Tarifni model NB IoT start dostupan je za uključenje srednjim i velikim poslovnim korisnicima
koji imaju svog prodajnog predstavnika iz A1 odjela Prodaje poslovnim korisnicima te imaju
potpisan Okvirni ugovor i status ključnog korisnika i koji zadovoljavaju pretpostavke predviđene
Općim uvjetima poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Opći uvjeti).
2. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa Krajnji korisnik prihvaća i ove Uvjete
korištenja tarifnog modela NB IoT start (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) .
3. Za uključenje tarifnog modela NB IoT start na novim pretplatničkim ugovorima naplaćuje se
jednokratna aktivacijska naknada prema važećem Cjeniku elektroničkih komunikacijskih usluga A1
Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Cjenik A1).
4. Za korištenje tarifnog modela NB IoT start naplaćuje se mjesečna naknada prema važećem
Cjeniku A1.
5. U iznose mjesečnih naknada uključene su jedinice sukladno važećem Cjeniku A1.
6. Iznos mjesečne naknade obračunava se proporcionalno danima korištenja tarifnog modela NB
IoT start tijekom obračunskog razdoblja, a uključeni podatkovni promet uvijek se obračunava u
ukupnom iznosu.
7. Neiskorišteni iznos uključenog podatkovnog prometa (MB) ne prenosi se u sljedeći mjesec.
Nakon iskorištenih uključenih jedinica za podatkovni promet (MB), daljnja potrošnja naplaćuje se
prema važećem Cjeniku A1.
8. Ukoliko Krajnji korisnik ne potroši jedinice uključene u mjesečnu naknadu, na mjesečnom
računu će mu biti naplaćen puni iznos mjesečne naknade, kao i iznos za korištenje ostalih
proizvoda i usluga koji nisu obuhvaćeni mjesečnom naknadom, a naplaćuju se prema važećem
Cjeniku A1.
9. Tarifa NB IoT start podržava sljedeće usluge odnosno funkcionalnosti: paketni prijenos podataka
(EDGE/GPRS, HSPA, Dual Carrier, 4G LTE, NB IOT), CSD usluga (Circuit Switched Data komutirani prijenos podataka), SMS kao i SMS usluge s posebnom tarifom (VAS SMS) podataka
sukladno važećem cjeniku.
Tarifa ne podržava sljedeće usluge odnosno funkcionalnosti: roaming, MMS, glasovna usluga,
govorna pošta, mogućnost prosljeđivanja glasovnih ili podatkovnih poziva.
10. Radi zaštite Krajnjeg korisnika trajanje svakog pojedinačnog podatkovnog poziva ograničeno
je na 120 minuta nakon čega se poziv automatski prekida.

11. U slučaju prijenosa pretplatničkog ugovora sa tarifom NB IoT start na drugu platežno
odgovornu osobu, prenose se i sve ugovorne obveze, odnosno preostalo razdoblje obveznog
trajanja pretplatničkog odnosa. IZa Krajnje korisnike koji mijenjaju svoju postojeću tarifu u tarifu
NB IoT start, također se prenosi preostalo obvezno trajanje pretplatničkog odnosa.
12. Obvezno razdoblje trajanja pretplatničkog ugovora produžava se za vrijeme korištenja usluge
privremenog isključenja.
13. U slučaju raskida pretplatničkog ugovora prije isteka obveznog razdoblja trajanja Ugovora,
Ključni korisnik je dužan platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja
obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, ako
je plaćanje te naknade povoljnije za Krajnjeg korisnika.
14. Na tarifi NB IoT start primjenjuje se cjenik za međunarodne podatkovne pozive sukladno
Cjeniku A1.
15. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje usluga A1 i odnosa A1 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.
16. 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 primjenjuju se od 18.04.2019. godine.

