UVJETI „PROMOTIVNE PONUDE BON PROMOCIJA UZ UO 24“

Članak 1.
Posebne odredbe Uvjeta „Promotivne ponude Bon promocija uz UO 24“

(1) Promotivna ponuda se odnosi na sve nove OT Pretplatnike te na sve postojeće OT
Pretplatnike koji koriste neki od paketa usluga OT-a bez obveznog trajanja ugovora ili imaju
ugovoren paket usluga s obveznim trajanjem ugovora koji ističe u narednih 6 mjeseci ili manje.
(2) Promotivna ponuda se odnosi na OT Pretplatnike koji u skladu s Cjenikom OT-a u razdoblju
od 11.1.2021. do 30.11.2022. godine ugovore jedan od niže navedenih paketa s obveznim
trajanjem ugovora od dvije godine: INT Start, INT Trend, INT TEL Start, INT TEL Surf, INT TEL
Klasik, INT TEL Trend, INT TEL Ekstra, INT TEL Super, TV INT Start, TV INT Trend, INT Start
Bit, INT Trend Bit, INT TEL Start Bit, INT TEL Surf Bit, INT TEL Klasik Bit, INT TEL Trend Bit,
INT TEL Ekstra Bit, INT TEL Super Bit, TV INT Start Bit, TV INT Trend Bit, 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. TV INT TEL Start, TV INT TEL Surf, TV INT TEL Klasik, TV INT TEL
Trend, TV INT TEL Ekstra, TV INT TEL Super.
(3) Pogodnost iz ove promotivne ponude za sklapanje ugovora za korištenje jednog od INT ili
INT Bit paketa s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine sastoji se u poklon bonu
odabranog partnera u iznosu od 26,54 EUR / 200,00 kn kojeg Pretplatnik može iskoristiti
isključivo kod odabranog partnera koji sudjeluje u promociji i na čije je ime bon izdan. Ostale
stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju nepromijenjene (izuzev INT
Bit paketa koji imaju popust u iznosu od 2,65 EUR / 20,00 kn na redovnu cijenu mjesečne
naknade uz UO 24) te se nalaze u službenom Cjeniku OT-a.
(4) Pogodnost iz ove promotivne ponude za sklapanje ugovora za korištenje jednog od INT TEL,
TV INT, INT TEL Bit ili TV INT Bit paketa s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine sastoji
se u poklon bonu odabranog partnera u iznosu od 39,82 EUR / 300,00 kn kojeg Pretplatnik
može iskoristiti isključivo kod odabranog partnera koji sudjeluje u promociji i na čije je ime bon
izdan. Ostale stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju
nepromijenjene te se nalaze u službenom Cjeniku OT-a.
(5) Pogodnost iz ove promotivne ponude za sklapanje ugovora za korištenje jednog od TV INT
TEL ili TV INT TEL Bit paketa s obveznim trajanjem ugovora od dvije godine sastoji se u poklon
bonu odabranog partnera u iznosu od 66,36 EUR / 500,00 kn kojeg Pretplatnik može iskoristiti
isključivo kod odabranog partnera koji sudjeluje u promociji i na čije je ime bon izdan. Ostale
stavke pojedinih paketa obuhvaćenih promotivnom ponudom ostaju nepromijenjene te se
nalaze u službenom Cjeniku OT-a.
(6) OT će Pretplatniku poštom dostaviti poklon bon nakon što Pretplatnik plati prvi račun na ime
mjesečne naknade za korištenje ugovorenog paketa usluga sukladno odredbama ovih Uvjeta.
(7) Pretplatnik poklon bon može iskoristiti u roku navedenom na samom bonu.
(8) Pretplatnik poklon bon može iskoristiti za jednokratnu kupovinu te nije moguća kupovina u
vrijednosti manjoj od iznosa poklon bona niti je moguća zamjena za novčani iznos.

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Sve cijene uključuju PDV.

(9) 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 ponude, odnosno u razdoblju od 11.1.2021. do 30.11.2022.
godine. Nakon isteka promotivne ponude, u slučaju ugovaranja jednog od paketa usluga
sadržanih u ovoj ponudi, primjenjuju se komercijalni uvjeti novoizabranog paketa usluga.
(10) Ako Pretplatnik koji koristi jedan od paketa u sklopu promotivne ponude želi prijeći na drugi
paket sadržan unutar iste promotivne ponude, isto može učiniti u skladu s Općim uvjetima
poslovanja za javne komunikacijske usluge i Cjenikom OT-a, koji su objavljeni na internet
stranici OT-a.
(11) Ako Pretplatnik odluči isključiti i/ili promijeniti ugovoreni paket koji je aktivirao tijekom
trajanja promotivne ponude, nema mogućnost ponovnog ugovaranja nekog od paketa uz
pogodnosti ove promotivne ponude.
(12) Protekom razdoblja obveznog trajanja ugovora Pretplatnik će plaćati mjesečnu naknadu
za paket ugovoren bez razdoblja obveznog trajanja ugovora;
(13) Pogodnosti iz ove ponude nije moguće kumulirati s drugim promotivnim ponudama na
paketima koji su uključeni u ovu promotivnu ponudu.
(14) OT ne snosi odgovornost za nemogućnost sklapanja ugovora i korištenja usluga za
Pretplatnika na čijoj adresi priključka ne postoji tehnička mogućnost za pružanjem usluge.

Članak 2.
Prihvaćanje Uvjeta

(1) Podnošenjem Zahtjeva, 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.
(3) Ukoliko temeljem svih podataka kojima raspolaže o sudionicima „Promotivne ponude Bon
promocija uz UO 24“ OT utvrdi da pojedini sudionik zlouporabi uvjete sudjelovanja, prijevarno
sudjeluje u njoj ili zlouporaba ostane u pokušaju, OT može izvijestiti pojedinog sudionika te ga
upozoriti na uočeno, kao i na eventualni gubitak pojedinih prava utvrđenih ovim Uvjetima,
odnosno pretplatničkim ugovorom te raskinuti pretplatnički ugovor.
(4) Na ugovore zaključene u skladu s ovim uvjetima „Promotivne ponude Bon promocija uz UO
24“, primjenjuju se i Opći uvjeti poslovanja za javne komunikacijske usluge OT-a, Cjenik OT-a
„Promotivne ponude Bon promocija uz UO 24“ i odgovarajući dio Cjenika za ugovoreni paket
usluga) te se na odgovarajući način primjenjuju i Uvjeti korištenja OT interneta, Uvjeti korištenja
IPTV usluge te Uvjeti korištenja za javnu govornu uslugu, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti sa
ovim Uvjetima.

Članak 3.
Završne odredbe
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK
Sve cijene uključuju PDV.

(1) Uvjeti „Promotivne ponude Bon promocija uz UO 24“ primjenjuju se u skladu s Općim
uvjetima poslovanja za javne komunikacijske usluge i objavljuju se putem internet stranice OTa. OT pridržava pravo izmjene Uvjeta „Promotivne ponude Bon promocija uz UO 24“, kao i
izmjene uvjeta utvrđenih važećim Cjenikom uz objavu istih i poštivanje pretplatničkih prava u
skladu s Općim uvjetima poslovanja i primjenjivim zakonskim propisima.
(2) Uvjeti „Promotivne ponude Bon promocija uz UO 24“ stupaju na snagu i primjenjuju se od
dana 11.1.2021.

U Zagrebu, 11.1.2021.
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