UVJETI KORIŠTENJA OPCIJE UREĐAJ

Članak 1. Predmet uvjeta korištenja
(1) Predmet ovih uvjeta korištenja je usluga opcija uređaj.
(2) Ovim Uvjetima korištenja Opcije uređaj (dalje u tekstu: Uvjeti) uređuju se odnosi između OT-Optima Telekom d.d.
(dalje u tekstu: OT) i korisnika Usluge (dalje u tekstu: Pretplatnik).
(3) Opcija uređaj je usluga u OT ponudi koja je isključivo dostupna novim i postojećim OT Pretplatnicima koji sklapaju
novi ugovor sukladno uvjetima iz promotivne ponude „Promocija tablet uz UO 24“ te važećem Cjeniku OT-a. Opcija
uređaj omogućava kupnju tablet uređaja pod povoljnijim uvjetima uz uvjet sklapanja pretplatničkog ugovora uz
obvezno trajanje od 2 godine te plaćanjem dodatne mjesečne naknade za Opciju uređaj tijekom 24 mjeseca od dana
aktivacije iste.
(4) Iznimno, Opcija uređaj nije dostupna Pretplatniku koji ima nepodmirena dugovanja prema OT-u po bilo kojoj
osnovi.
Članak 2. Aktivacija Opcije Uređaj
(1) Pretplatnik može aktivirati Opciju uređaj isključivo na zahtjev, prilikom ostvarenja pogodnosti povoljnije kupnje
tablet uređaja pri sklapanju novog pretplatničkog ugovora s obveznim trajanjem od dvije godine sukladno uvjetima iz
promotivne ponude „Promocija tablet uz UO 24“ te važećem Cjeniku OT-a. Odabirom Opcije uređaj, Pretplatnik se
obvezuje plaćati dodatnu mjesečnu naknadu za odabranu Opciju uređaj, i to tijekom 24 mjeseca od dana aktivacije
Opcije uređaj, uz mjesečnu naknadu za odabrani paket, ostvareni promet te ostale naknade za dodatne usluge
ukoliko su iste ugovorene.
(2) Pretplatnik može aktivirati Opciju uređaj uz sklapanje novog pretplatničkog ugovora iz prethodnog stavka na bilo
kojem OT ovlaštenom prodajnom mjestu ili sklapanjem ugovora na daljinu sredstvima daljinske komunikacije uz
primjenu posebnog propisa o zaštiti potrošača.
(3) Opcija uređaj dostupna je za aktivaciju uz sve INT i INT Bit, INT TEL, INT TEL Bit, INT TEL plus, INT TEL Bit
plus,TV INT i TV INT bit pakete OT-a za nove i postojeće OT Pretplatnike, a sve kako je definirano u člancima 1. i 2.
ovih Uvjeta.
(4) Mjesečna naknada za Opciju uređaj ovisi o odabranom paketu usluga iz promotivne ponude „Promocija tablet uz
UO 24“. Uz ugovorene INT TEL, INT TEL Bit, INT TEL plus, INT TEL Bit plus,TV INT i TV INT bit pakete mjesečna
naknada za Opciju uređaj iznosi 19,00 kn (s PDV-om) dok za ugovorene INT i INT Bit pakete mjesečna naknada za
Opciju uređaj iznosi 29,00 kn (s PDV-om).
Članak 3. Naplata korištenja Usluge
(1) Mjesečna naknada za Opciju uređaj iskazuje se na mjesečnom računu za ugovorene OT usluge sukladno
uvjetima iz promotivne ponude „Promocija tablet uz UO 24“ te važećem Cjeniku OT-a.
(2) Mjesečna naknada za Opciju uređaj u mjesecu aktivacije, kao i u zadnjem mjesecu korištenja Opcije uređaj,
obračunava se u cijelosti u mjesecu aktivacije Opcija uređaj odnosno u zadnjem mjesecu Opcije uređaj.
(3) U slučaju privremenog isključenja ugovorenog paketa usluga na zahtjev Pretplatnika, Pretplatniku će se
privremeno obustaviti i naplata Opcije uređaj za vrijeme trajanja privremenog isključenja.
(4) Istekom 24 mjeseca Opcija uređaj će biti automatski deaktivirana i više se Pretplatniku neće naplaćivati, bez
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(5) Ukoliko Pretplatnik tijekom plaćanja Opcije uređaj promijeni ugovoreni paket usluga te sklopi novi pretplatnicki
ugovor s OT-om, obvezan je i dalje plaćati mjesečnu naknadu za Opciju uređaj, sve do isteka 24 mjeseca korištenja
Opcije.
(6) Prilikom prijenosa pretplatničkog odnosa sa starog na novog Pretplatnika, Opcija uređaj se prenosi na novog
Pretplatnika pod nepromijenjenim uvjetima.

Članak 4. Posebne odredbe
(1) Ukoliko pretplatnički ugovor prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora bude raskinut uslijed trajnog
isključenja paketa usluga na zahtjev Pretplanika, promjene operatora ili je raskid ugovora uzrokovan krivnjom
Pretplatnika, Pretplatnik je dužan, uz naknadu za prijevremeni raskid pretplatničkog ugovora, OT-u jednokratno platiti
i preostali ukupni iznos mjesečnih naknada za odabranu Opciju uređaj.
(2) Pretplatnici koji iskoriste svoje pravo i raskinu pretplatnički ugovor bez naknade sukladno članku 42. stavku 7. ili
42a. stavku 10. Zakona o elektroničkim komunikacijama, dužni su OT-u jednokratno platiti preostali ukupni iznos
mjesečnih naknada za odabranu Opciju uređaj.
(3) Ukoliko Pretplatnik koji je odabrao Opciju uređaj zakasni s plaćanjem mjesečne naknade za Opciju Uređaj duže
od 30 dana, primjenjuju se odredbe Općih uvjeta poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a u svezi naplate
potraživanja.
Članak 5. Prihvaćanje Uvjeta korištenja
(1) Odabirom Opcije uređaj prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora sukladno uvjetima iz promotivne ponude
„Promocija tablet uz UO 24“ te važečem Cjeniku OT-a, Pretplatnik potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Uvjeta
te da ih prihvaća u cijelosti.
(2) OT nije odgovoran za eventualnu štetu koja Pretplatniku može nastati uslijed nepridržavanja ovih Uvjeta.
Članak 6. Završne odredbe
(1) Uvjeti Opcije uređaj primjenjuju se sukladno Općim uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a
(dalje u tekstu: Opći uvjeti) i objavljuju se putem internet stranice OT-a. OT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, kao
i izmjene uvjeta utvrđenih važećim Cjenikom uz objavu istih i poštivanje pretplatničkih prava sukladno Općim uvjetima
i primjenjivim zakonskim propisima, a o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten.
(2) Ovi Uvjeti primjenjuju se od dana njihove objave.
(3) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti OTa, kao i drugi posebni uvjeti i/ili uvjeti korištenja usluga koje Pretplatnik koristi.

U Zagrebu 05.10.2018.

