Uvjeti korištenja podatkovnih opcija: „Mjesečna“ i „Ljetna“
1. Aktivacijom bilo koje ljetne podatkovne opcije (opcija Mjesečna i opcija Ljetna) korisnik prihvaća
ove Uvjete korištenja.
2. Od 3. lipnja do 30. rujna 2019. godine, privatnim i malim poslovnim korisnicima govornih i
podatkovnih tarifnih modela (dalje u tekstu zajedno i pojedinačno: Krajnji korisnik), na
raspolaganju je uključenje jednokratnih opcija: „Mjesečna“ i „Ljetna“.
3. Opcije „Mjesečna“ i „Ljetna“ dostupne su za uključenje na sljedećim tarifnim modelima:
 Govorne tarife za privatne korisnike: Mobilna S, Mobilna S+, Mobilna M, Mobilna L, Vip
Start, Savršena, Nova Savršena, Bez granica S-XXL, Bez granica S+-XXL+, Bez Granica
S+-XXL+
 Podatkovne tarife za privatne korisnike: Mobilni Internet S-XL, Vip mobilni internet S-XL,
Vip mobilni internet 200MB, 1GB, 5GB, Internet bez granica XS-L, Mobilni Net S-L,
Mobilni Internet S-XL.
 Tarife za poslovne korisnike: Biz Mobilna S – XL, Vip Start Biz, Bez Granica S+Biz XXL+Biz, Bez Granica EU+ Biz, Bez granica S+ VPN - XXL+ VPN, Bez granica S VPN - XXL
VPN, Nova Savršena Biz, Savršena Biz, Biz Mobilni Net XS - Net L.
4. Uključenjem Opcije Mjesečna Krajnji korisnik dobiva 40 GB podatkovnog prometa uz
maksimalnu dostupnu brzinu bez ograničenja.
Uključenjem Opcije Ljetna Krajnji korisnik dobiva 120 GB podatkovnog prometa uz maksimalnu
dostupnu brzinu bez ograničenja.
Prilikom uključenja odabrane opcije naplaćuje se naknada sukladno važećem Cjeniku.
5. Za opciju Ljetna, privatni korisnici mogu platiti naknadu na dva načina: na prvom sljedećem
računu ili na tri rate tijekom naredna tri obračunska razdoblja. Poslovni korisnici naknadu mogu
platiti na prvom sljedećem pretplatničkom računu.
6. Naknada i pripadajuća količina podatkovnog prometa obračunavat će se u punom iznosu
neovisno o datumu uključenja.
7. Podatkovni promet uključen u opciju Mjesečna u iznosu od 40 GB može se trošiti do kraja
mjeseca u kojem je opcija aktivirana odnosno do kraja obračunskog razdoblja.
Podatkovni promet uključen u opciju Ljetna u iznosu od 120 GB može se trošiti u vremenskom
periodu od trenutka uključenja do zaključno 30. rujna 2019. godine.
8. Krajnji korisnik će o potrošnji podatkovnog prometa iz tarife i/ili iz tarife i dodatno kupljene
opcije biti obaviješten putem SMS obavijesti.
9. Nakon što Krajnji korisnik iskoristi podatkovni promet iz opcije, daljnja naplata podatkovnog
prometa vršit će se skladno cjeniku tarife koja se koristi. Neiskorišteni iznos podatkovnog
prometa (MB) nije moguće koristiti nakon isteka perioda trajanja opcije, navedenog u točki 6.
uvjeta korištenja.
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10. Odabrane opcije je moguće uključiti neograničen broj puta tijekom razdoblja iz točke 1. ovih
uvjeta.
11. Na podatkovni promet uključen u opcije Mjesečna i Ljetna primjenjuje se prag MB u EEA
roamingu po domaćoj cijeni, bez dodatne roaming naknade prema Uvjetima korištenja politika
pravedne uporabe u EEA roamingu.
12. Uključenje opcija Mjesečna i Ljetna za privatne korisnike moguće je slanjem SMS poruke, na Moj
A1 portalu, Moj A1 aplikaciji, na A1 prodajnim mjestima ili pozivom Službi za korisnike.
Za poslovne korisnike uključenje opcija Mjesečna i Ljetna moguće je na Moj A1 portalu, Moj A1
aplikaciji, na A1 prodajnim mjestima ili pozivom Službi za korisnike od strane osobe ovlaštene
za zastupanje tvrtke.
13. Uključenje opcije Mjesečna moguće je slanjem SMS poruke sadržaja „MJESEČNA“ na broj 13129.
Uključenje Ljetne opcije moguće je slanjem SMS poruke sadržaja „LJETNA" na broj 13129. Nakon
slanja SMS poruke LJETNA za uključenje korisnik će dobiti SMS poruku s upitom o izboru načina
plaćanja opcije jednokratno ili na tri mjesečna računa.
14. Po isteku perioda trajanja opcije, tj. 30. rujna 2019. godine, opcija Ljetna prestaje se
primjenjivati.
15. U slučaju da se Krajnji korisnik određeni mjesec nalazi u statusu privremenog isključenja (na
zahtjev korisnika ili zbog neplaćanja), a odabran je način plaćanja Ljetne opcije na tri rate,
Krajnjem korisniku će se rate za opciju naplaćivati i tijekom statusa privremenog isključenja.
16. A1 zadržava pravo pojedinom Krajnjem korisniku privremeno isključiti podatkovnu opciju, ako
postoji osnovana sumnja da je Krajnji korisnik zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru
zloupotrebljavati Usluge koje pruža A1 Hrvatska ili ako omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od
strane trećih osoba sukladno Općim uvjetima poslovanja.
17. Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih 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.
18. A1 zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem
web stranice www.A1.hr ili na drugi prikladan način.
Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 3.6.2019.
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