Uvjeti korištenja Promocije duple gige
1.

Uključenjem tarfnih modela Za Cool, Za Chill i Za Zen unutar promotivnog perioda, novi korisnici stječu pravo
na jednokratnu mjesečnu dodjelu dodatnih GB prometa do 30.06.2020. (u daljnjem tekstu: Promocija). A1
korisnik na bonove (u daljnjem tekstu: Korisnik) time prihvaća ove Uvjete korištenja.

2.

Promotivni period traje od 19.8.2018. do 30.09.2019. godine. Promocija je dostupna svim novim Korisnicima
koji u promotivnom razdoblju kupe neki od prepaid A1 kompleta iz A1 ponude i aktiviraju prvi put jednu od
tarifa iz točke 1. Uvjeta korištenja.

3.

Korisnik koji sudjeluje u Promociji ima pravo na dodatnih 2GB internetskog prometa uz tarifni model Za Cool,
5 GB uz tarifni model Za Chill te 7 GB uz tarifni model Za Zen. Internetski promet će se dodijeliti nakon
uključenja tarifnog modela i vrijede 30 dana, odnosno vrijede jednako kao i uključeni tarifni model. Od
trenutka prve dodjele promocije ista će se nastaviti dodjeljivati ukoliko korisnik zadovoljava uvjet za dodjelu
promocije a to je da ima aktivnu tarifu Za Cool, Za Chill ili Za Zen.

4.

Korisnik će o dodjeli internetskog prometa biti obaviješten SMS porukom u trenutku produljenja ili uključenja
tarifnog modela.

5.

Ukoliko korisnik nema dovoljan iznos na korisničkom računu za produljenje tarife bit će prebačen na tarifu
Start na bonove, a promocija će se isključiti. Ukoliko u periodu do 30.06.2020. od trenutka prve aktivacije
tarife ponovno aktivira tarifu dobiti će promociju.

6.

Postojećim korisnicima tarife koji su zadovoljili uvjete za dodjelu pogodnosti iz ove promocije, promocija će
biti dodijeljena u trenutku produljenja.

7.

Promotivni internetski promet biti će dodan internetskom prometu iz tarife. Korisnik u svakom trenutku može
provjeriti stanje MB i njihovu valjanost besplatnim SMS-om sadržaja ? na broj 13232 ili putem Moj A1
aplikacije.

8.

U slučaju zlouporabe tarife i/ili postupanja Korisnika protivno ovim Uvjetima korištenja, A1 Hrvatska d.o.o.
zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje Promocije.

9.

U slučaju promjene tarifnog modela na jedan od tarifnih modela iz točke 1. Uvjeta korištenja, Promocija
ostaje aktivna.

10.

Na slučajeve koji nisu regulirani ovim Uvjetima, na odgovarajući način će se primjenjivati 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

11. A1 Hrvatska d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnici biti obaviješteni putem
web stranice www.A1.hr ili na drugi primjeren način.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 19.08.2019.
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