Uvjeti korištenja Promocije SAT TV programskih paketa
1. Promotivna ponuda dodatnih SAT TV programskih paketa dostupna je od 16.11.2015. g. te traje do 31.12.2019.
godine.
2. U promotivnoj ponudi, mogu sudjelovati korisnici SAT TV usluge ukoliko zatraže neki od sljedećih dodatnih SAT TV
paketa:

HBO HD paket (HBO HD, HBO Comedy HD, Cinemax HD i Cinemax 2 HD)

CINEMAX HD paket (CINEMAX HD + CINEMAX 2 HD)

Hustler HD TV paket
3. Promotivnu ponuda mogu ostvariti svi korisnici SAT TV usluge koji podnesu zahtjev za uključenje nekog od gore
navedenih dodatnih SAT TV programskih paketa uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca.
Promotivna pogodnost je popust na mjesečnu naknadu odabranog dodatnog SAT TV programskog paketa u iznosu
od 100% i primjenjuje se tijekom prva 3 obračunska razdoblja.
4. U istom razdoblju svi korisnici SAT TV usluge koji zatraže aktivaciju FilmBox paketa uz ugovornu obvezu na 12 ili 24
mjeseca ostvaruju promotivne pogodnosti u obliku popusta na mjesečnu naknadu FilmBox paketa u iznosu od 100%
koji se primjenjuje tijekom:

prvog obračunskog razdoblja uz ugovorno vezivanje na 12 mjeseci

prva 3 obračunska razdoblja uz ugovorno vezivanje na 24 mjeseca.
5. Istovremeno je moguće kombinirati više promocija na dodatnim SAT TV programskim paketima.
Ovu promociju moguće je kombinirati sa nekom od istovremeno važećih promocija koje umanjuju iznos mjesečne
naknade SAT TV usluge.
6. Popust za gore navedene dodatne SAT TV programske pakete, ostvaren prilikom kupnje tj. aktivacije, bit će uzet u
obzir u slučaju prijevremenog raskida ugovora.
7. Na sva ostala pitanja vezana za odnos korisnika i A1 Hrvatska koja nisu definirana ovim uvjetima primjenjivat će se
Uvjeti korištenja SAT TV usluge.
8. A1 Hrvatska zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja. A1 Hrvatska će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i
dopune ovih Uvjeta korištenja na www.A1.hr.
Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.06.2019.
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