Uvjeti korištenja „Noćna opcija+"
1. Korisnicima tarifa Mobilna start, Mobilna junior, Mobilna S/S+/M/L, Bez Granica S+/M+/L+/XL+/XXL+, Bez granica
S+/M+/L+/XL+/XXL+ i Vip Start na raspolaganju je dodatna opcija za podatkovni promet: Noćna opcija+ (dalje u tekstu:
Noćna opcija+).
2. Uključenjem Noćne opcije+ korisnik ostvaruje mogućnost prijenosa podataka uz maksimalnu dostupnu brzinu bez
dodatne naplate svakog dana u periodu od 00:00:00 do 10:00:00 sati i ta pogodnost se primjenjuje do isteka
obračunskog razdoblja ili isključenja Noćne opcije+.
3. Mjesečna naknada Noćne opcije+ utvrđena je važećim A1 cjenikom.
4. Nakon što korisnik iskoristi podatkovni promet iz tarife i prijeđe izvan vremenskog razdoblja trajanja Noćne opcije
kreće daljnja naplata podatkovnog prometa sukladno cjeniku.
5. Jednom aktiviranu Noćnu opciju+ Korisnik može koristiti u neograničenom vremenskom razdoblju, do prelaska na
tarifu na kojoj korištenje Noćne opcije+ nije moguće ili dok ju sam ne isključi na način opisan u točki 9. ovih uvjeta.
Noćnu opciju+ je moguće aktivirati samo jedanput tijekom obračunskog razdoblja.
6. Uključenje Noćne opcije+ za privatne korisnike moguće je slanjem SMS poruke sadržaja „NOCNA" na broj 13125, a
isključenje slanjem SMS poruke sadržaja „NENOCNA" na broj 13125.
7. Nakon slanja SMS poruke za uključenje korisnik će dobiti SMS poruku da je zahtjev za uključenjem zaprimljen, a
nakon toga i SMS poruku da je Noćna opcija+ uključena.
8. Nakon slanja SMS poruke za isključenje korisnik će dobiti SMS poruku da je zahtjev za isključenjem zaprimljen, a
nakon toga i SMS poruku da je Noćna opcija+ isključena.
9. Uključenje/isključenje Noćne opcije+ moguće je zatražiti/realizirati, putem SMS poruke, na A1 prodajnim mjestima,
na portalu „Moj A1" ili pozivom službi za korisnike.
10. A1 zadržava pravo pojedinom pretplatniku ograničiti korištenje opcije u slučaju opravdane sumnje na zlouporabe
ili korištenje usluga koje je suprotno primjenjivim uvjetima.
11. Glede 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.
12. 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 u primjeni su od 01.07.2019.
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