UVJETI KORIŠTENJA POPUSTA ZA INVALIDE
Ovim Uvjetima H1 Telekom d.d. određuje uvjete po kojim invalidne osobe, s invaliditetom
tjelesnog oštećenja od 80% ili više, mogu ostvariti poseban popust u korištenju H1 usluga (u
daljnjem tekstu: Popust za invalide).


Pravo na Popust za invalide mogu ostvariti:
o invalid vlasnik linije koji podnosi zahtjev za usluge H1 telekoma,
o roditelj/skrbnik malodobnog djeteta s invaliditetom koji podnosi na svoje
ime (kao vlasnik linije) zahtjev za usluge H1 telekoma,
o skrbnik osobe s invaliditetom koji podnosi na svoje ime (kao vlasnik linije)
zahtjev za usluge H1 telekoma .



Popust za invalide podrazumijeva popust na mjesečnu naknadu od 10% za pakete
TELEFON L, TELEFON XL, TELEFON FLAT, TEL + NET 4 PLUS, TEL + surfNET 5 PLUS,
TEL + turboNET 20 PLUS, za sve vrijeme korištenja usluge.



Status osobe s invaliditetom i postotak tjelesnog oštećenja dokazuje se zadnjim
važećim:
o rješenjem o invalidnosti Ministarstva zdravlja
o rješenjem o tjelesnom oštećenju HZMO
o rješenjem izdanim od strane MORH-a
o rješenjem o statusu invalida Domovinskog rata s podatkom o postotku
invalidnosti



Ostvarenjem prava na Popust za invalide korisniku se ne isključuje mogućnost
korištenja drugih popusta vezanih za ugovorenu uslugu.



U slučaju prijevremenog raskida ugovora, ostvareni Popust za invalide ne ubraja se
u ukupne ostvarene popuste koji će se naplatiti 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.
Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 14.12.2015. godine te vrijede do obavijesti o izmjeni.
Zagreb, prosinac 2015.

