UVJETI PROMOTIVNE PONUDE – „Božićna promocija“
Članak 1.
Posebne odredbe Uvjeta promotivne ponude
„Božićna promocija“
(1) Promotivnu ponudu „Božićna promocija“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda“) mogu
ugovoriti: svi novi OT Pretplatnici te svi postojeći OT Pretplatnici koji za vrijeme trajanja
promotivne ponude koriste neki od paketa usluga OT-a bez obveznog trajanja ugovora te svi
postojeći OT Pretplatnici koji za vrijeme trajanja promotivne ponude imaju ugovoren paket
usluga s obveznim trajanjem ugovora koji ističe u naredna 3 mjeseca ili manje.
(2) Promotivna ponuda se odnosi na Pretplatnike koji u skladu s Cjenikom OT-a zaključe
ugovor za korištenje jednog od sljedećih paketa usluga uz obvezno trajanje ugovora od dvije
godine:
TV INT TEL Start, TV INT TEL Surf, TV INT TEL Klasik, TV INT TEL Trend, TV INT TEL Ekstra,
TV INT TEL Super, TV INT TEL Start Bit, TV INT TEL Surf Bit, TV INT TEL Klasik Bit, TV INT
TEL Trend Bit, TV INT TEL Ekstra Bit, TV INT TEL Super Bit, INT TEL Start, INT TEL Surf,
INT TEL Klasik, INT TEL Trend, INT TEL Ekstra, INT TEL Super, INT TEL Start Bit, INT TEL
Surf Bit, INT TEL Klasik Bit, INT TEL Trend Bit, INT TEL Ekstra Bit i INT TEL Super Bit.
(3) Ako Pretplatnik, koji koristi usluge OT-a u skladu sa stavkom 1. ovog članka, u sklopu
Promotivne ponude želi ugovoriti paket usluga sadržan unutar promotivne ponude, može to
učiniti samo tijekom trajanja ove Promotivne ponude, odnosno u razdoblju od 2.12.2018. do
31.1.2019. godine. Nakon isteka Promotivne ponude, u slučaju ugovaranja jednog od paketa
usluga sadržanih u ovoj ponudi, primjenjuju se komercijalni uvjeti novoizabranog paketa
usluga.
(4) Pogodnost ove promotivne ponude sastoji se u dodatnom popustu na mjesečnu naknadu
za pakete navedene u stavku 2 ovog članka, i to ovisno o odabranom paketu, a koji su
ugovoreni uz ugovornu obvezu od 2 godine, koji popust se primjenjuje na cijenu mjesečne
naknade tijekom prvih 12 mjeseci trajanja ugovorne obveze, sve sukladno Cjeniku OT-a. Po
proteku ugovorne obveze Pretplatnik će plaćati mjesečnu naknadu za paket ugovoren bez
razdoblja obveznog trajanja ugovora, a sve prema važećem Cjeniku OT-a.
(5) Pogodnosti iz ove ponude nije moguće kumulirati s drugim promotivnim ponudama na
paketima koji su uključeni u ovu promotivnu ponudu. Pogodnost iz ove ponude nije moguće
kumulirati s dodatnim tarifnim opcijama za privatne i poslovne pretplatnike, uključujući i
dodatne tarifne opcije iz promotivne ponude “Bonus pogodnosti – dodatne tarifne opcije” po
promotivnoj cijeni te nije moguće ostvariti povoljniju kupnju uređaja u slobodnoj prodaji
„Tehnički uređaji“.
(6) Pogodnosti dodijeljene tijekom trajanja promotivne ponude vrijede prvih 12 mjeseci
ugovorenog razdoblja obveznog trajanja ugovora, odnosno dok Pretplatnik ne odluci isključiti
paket ugovoren u sklopu ove promotivne ponude odnosno raskinuti ugovor. Nakon isteka prvih
12 mjeseci ugovornog razdoblja obveznog trajanja ugovora Pretplatnik plaća mjesečnu

naknadu za paket ugovoren s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine sukladno Cjeniku
OT-a. Protekom razdoblja obveznog trajanja ugovora Pretplatnik plaća mjesečnu naknadu za
paket ugovoren bez razdoblja obveznog trajanja ugovora.

(7) U slučaju prestanka ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Pretplatnik
mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora, ili naknadu u
visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za
Pretplatnika. Optima Telekom će u slučaju prijevremenog trajnog isključenja paketa
ugovorenog s obveznim trajanjem ugovora, Pretplatniku naplatiti isključivo povoljniji iznos, a
ovisno o specifičnoj situaciji.

Članak 2.
Prihvaćanje Uvjeta korištenja
(1) Podnošenjem Zahtjeva za sklapanje pretplatničkog ugovora, Pretplatnik potvrđuje da je
suglasan s odredbama uvjeta ove Promotivne ponude te da ih prihvaća u cijelosti.
(2) OT nije odgovoran za eventualnu štetu koja Pretplatniku može nastati uslijed
nepridržavanja ovih Uvjeta.
(3) Ukoliko OT temeljem svih podataka kojima raspolaže, utvrdi da pojedini Pretplatnik zlorabi
Uvjete ove Promotivne ponude, prijevarno ili zlouporaba ostane u pokušaju, OT može
Pretplatnika upozoriti na uočeno, kao i na eventualni gubitak pojedinih prava i pogodnosti
utvrđenih ovim Uvjetima, odnosno pretplatničkim ugovorom te raskinuti pretplatnički ugovor.
(4) Na ugovore zaključene u skladu s ovim Uvjetima Promotivne ponude, primjenjuju se i Opći
uvjeti poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a, Cjenik OT-a (Promotivna ponuda
„Božićna promocija“ i odgovarajući dio Cjenika za ugovoreni paket usluga) te se na
odgovarajući način primjenjuju i Uvjeti korištenja OT interneta te Uvjeti korištenja IPTV usluge,
u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s ovim Uvjetima.

Članak 3.
Završne odredbe
(1) Uvjeti promotivne ponude - „Božićna promocija“ primjenjuju se u skladu s Općim uvjetima
poslovanja za javne komunikacijske usluge 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 u skladu s Općim uvjetima poslovanja OT-a i
primjenjivim zakonskim propisima.
(2) Uvjeti promotivne ponude - „Božićna promocija“ stupaju na snagu i primjenjuju se od dana
2.12.2018.
U Zagrebu, 2.12.2018.

