UVJETI KORIŠTENJA PROMOCIJE Prošireni paket 12 mjeseci 1 kn/mj.

Ugovaranjem Promocije "Prošireni paket 12 mjeseci 1 kn/mj." (skraćeno: TRIOProšireni12),
H1 Telekom pretplatnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća sljedeće uvjete:
•
•

•

•
•
•

Promocija je dostupna u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2016.
Pravo na promotivnu ponudu Promocije "Prošireni paket 12 mjeseci 1 kn/mj."
ostvaruju novi i postojeći korisnici H1 Telekoma koji uz ugovornu obvezu na 24
mjeseca postanu korisnici paketa TV + TEL + surfNET 4 PLUS+, TV + TEL + NET 4
PLUS+, TV + TEL + turboNET 20 PLUS+, TV + TEL + biturboNET 20 PLUS+.
Promocija "Prošireni paket 12 mjeseci 1 kn/mj" podrazumijeva uključivanje
opcionalnog TV paketa "Prošireni paket" tijekom prvih 12 mjeseci po cijeni od 1,00
kn mjesečno.
Puni iznos naknade za opcionalni TV paket "Prošireni paket" iznosi 59,99 kn
mjesečno.
Uključivanjem TV paketa "Prošireni paket" korisniku se omogućuje gledanje
dodatnih TV programa iz ponude H1 Telekoma uključenih u navedeni paket.
Istekom vremenskog perioda trajanja promotivnih pogodnosti TV paket "Prošireni
paket" se isključuje, a korisnik nastavlja gledati programe uključene u Osnovni
paket definirane novo odabranim paketom usluga.
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.

Preostale naknade i cijene definirane su važećim Cjenikom H1 Telekoma i Uvjetima
korištenja novo odabranog paketa.

Na rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje H1 TELEKOM usluga i odnosa
izmeñu 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, siječanj 2017.

