UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE "CineStar Premiere 24"
Korištenjem promocije "CineStar Premiere 24", H1 Telekom pretplatnik (u daljnjem tekstu:
Korisnik) na H1 TRIO paketima prihvaća sljedeće uvjete:
1. Promocija je dostupna u razdoblju od 1.5.2016. do 31.12.2017. godine.
2. Pravo na korištenje promocije ostvaruju svi novi i postojeći korisnici H1 Telekoma
koji u navedenom razdoblju ugovore paket TV + TEL + NET 4 PLUS, TV + TEL +
surfNET 4 PLUS, TV + TEL + turboNET 20 PLUS ili TV + TEL + biturboNET 20 PLUS, uz
ugovornu obvezu od 24 mjeseca.
3. Ugovaranjem Promocije Korisnik ostvaruje pravo na promotivnu pogodnost koja mu
omogućuje korištenje opcionalnog paketa televizijskih programa CineStar Premiere
po promotivnoj cijeni od 9,99 kn/mj za cijelo vrijeme trajanja ugovorne obveze.
4. Nakon isteka razdoblja promotivne pogodnosti paket televizijskih programa CineStar
Premiere se isključuje.
Korisnik može svojevoljno nastaviti koristiti spomenuti paket programa u skladu s
uvjetima korištenja ugovorenog paketa iz točke 2. uz naplatu pune mjesečne
naknade navedene u važećem Cjeniku H1 Telekoma (19,99 kn/mj).
5. Korisnik ima pravo prije isteka razdoblja trajanja promotivne pogodnosti odustati
od korištenja ove promocije i zatražiti isključenje CineStar Premiere paketa
televizijskih programa, u kojem slučaju gubi pravo na njegovo ponovno korištenje
po povlaštenoj cijeni iz ove Promocije.
Svako naknadno korištenje paketa CineStar Premiere naplaćivat će se u visini pune
mjesečne naknade (19,99 kn/mj).
6. U slučaju prijevremenog raskida ugovora, popust ostvaren na temelju ove
promotivne ponude 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.
Zagreb, svibanj 2016.

