UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE "Popust na mjesečnu naknadu 6 mjeseci"
(na paketu H1 Call Plus)
Korištenjem promocije "Popust na mjesečnu naknadu 6mjeseci" (skraćeno: 6MJ. POPUST), H1
TELEKOM pretplatnik (u daljnjem tekstu: korisnik) na paketu H1 Call Plus prihvaća sljedeće
uvjete:
Pravo na promotivnu ponudu "Popust na mjesečnu naknadu 6 mjeseci" ostvaruju svi
postojeći korisnici paketa H1 Call Plus, kojima je istekla ugovorna obveza ili je do isteka
preostalo manje od tri mjeseca, kao i svi novi korisnici koji ugovore paket H1 Call Plus uz
ugovornu obvezu od 24 mjeseca.
Paket H1 Call Plus se, ovisno o tehničkoj mogućnosti, isporučuje putem usluge
izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (ULL) ili putemusluge najma korisničke linije (WLR).
Korisnici koji odaberu ovu promotivnu ponudu, a paket H1 Call Plus im se isporučuje
putem usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji (ULL) ostvaruju popust na mjesečnu
naknadu tijekom 6 mjeseci na način da im se mjesečna naknada za H1 Call Plus
umanjuje do razine mjesečne naknade za paket H1 Call. Popust koji korisnik ostvaruje u
jednom mjesecu promotivnog razdoblja jednak je razlici mjesečnih naknada za H1 Call Plus i
H1 Call.
Korisnici koji odaberu ovu promotivnu ponudu, a paket H1 Call Plus im se isporučuje
putem usluge najma korisničke linije (WLR) ostvaruju popust na mjesečnu naknadu
tijekom 6 mjeseci na način da im se mjesečna naknada za H1 Call Plus umanjuje do razine
mjesečne naknade za H1 PLAVO (poslovni korisnici), odnosno H1 CRVENO (privatni
korisnici). Popust koji korisnik ostvaruje jednak je razlici mjesečnih naknada za H1 Call Plus i
H1 PLAVO (poslovni korisnici), odnosno H1 CRVENO (privatni korisnici).
Nakon isteka promotivnog razdoblja korisniku se počinje naplaćivati puna mjesečna
naknada za ugovoreni paket H1 Call Plus.
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korisniku, ako su ostvareni popusti povoljniji od naplate preostalih mjesečnih naknada.
Na rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje H1 TELEKOM usluga i odnosa između tvrtke
H1 TELEKOM d.d. i korisnika, a koja nisu riješena ili regulirana ovim Uvjetima korištenja, primjenjuju
se Opći uvjeti poslovanja tvrtke H1 TELEKOM d.d., važeći Cjenik te Kodeks ponašanja na internetu.
H1 TELEKOM d.d. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja o čemu će korisnik biti obaviješten
putem službene stranice www.h1telekom.hr ili na drugi prikladan način.
Zagreb, ožujak 2014.

