Uvjeti korištenja Promocije - Promotivna ponuda uz ugovornu obvezu od
24 mjeseca za A1 Duo i A1 Trio pakete
1. Ova promocija dostupna je od 01.07.2019. g. do 31.12.2019. g. korisnicima
A1 Duo ili Trio paketa.
2. Promotivna pogodnost je popust na mjesečnu naknadu paketa u razdoblju od
24 mjeseca u iznosu od:
 20 kn popusta na mjesečnu naknadu Internet + TV + Telefon paketa
 20 kn popusta na mjesečnu naknadu Internet + TV, Internet + Telefon
paketa i TV + Telefon paketa
Promotivna pogodnost traje do 31.12.2019. Uvjet za ostvarivanje popusta je
ugovorna obveza na 24 mjeseca.
3. Promocija na mjesečnu naknadu tijekom cijelog trajanja ugovornog razdoblja
dostupna je:
 novim korisnicima
 postojećim korisnicima nove A1 fiksne ponude, uz produljenje ugovorne
obveze na novom A1 fiksnom paketu
 postojećim korisnicima koji imaju aktivnu ugovornu obvezu na bilo kojoj
samostalnoj A1 fiksnoj usluzi ili na nekom od A1 Duo paketa ili A1 Trio
paketa, te koji prelaze na novi A1 fiksni paket jednake ili više mjesečne
naknade, uz produljenje ugovorne obveze na novih 24 mjeseca.
4. Ovu promociju nije moguće kombinirati sa ostalim istovremeno važećim
promocijama koje umanjuju iznos mjesečne naknade samostalnih fiksnih usluga,
A1 Duo ili A1 Trio paketa. Promocija se može kombinirati sa drugim promotivnim
pogodnostima na dodatnim Telefon/Internet/TV paketima.
5. Popust za gore navedene samostalne fiksne usluge, A1 Duo i/ili A1 Trio
pakete, ostvaren prilikom kupnje tj. aktivacije, bit će uzet u obzir u slučaju
prijevremenog raskida ugovora.
6. U slučaju da A1 Hrvatska neće biti u mogućnosti uspostaviti odgovarajuću
kvalitetu usluge sukladno Općim uvjetima poslovanja A1 Hrvatska d.o.o.,
Korisnik ima pravo raskinuti pretplatnički odnos bez obveze plaćanja naknade za
prijevremeni raskid.
7. Na sve odnose između Pretplatnika i A1 Hrvatska koji nisu uređeni ovim
Uvjetima primjenjuju se:
 Opći uvjeti poslovanja A1 Hrvatska d.o.o.
 Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka na postojećem
priključku drugog operatora nepokretne mreže
 Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije fizičkog priključka u
kabelskoj mreži koji su dostupni na A1 prodajnim mjestima i web stranici
www.A1.hr.
8. A1 Hrvatska zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta o čemu će pretplatnik biti
obaviješten putem web stranice www.A1.hr ili na drugi prikladan način.
Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 03.07.2019.

