Uvjeti korištenja promocije Podebljani Glanc
1. Korištenjem promocije Podebljani Glanc, korisnik Simpa usluge na bonove (u daljnjem tekstu:
Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promocije Podebljani Glanc (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).
2. U promotivnom razdoblju od 03. prosinca 2018. do 30. prosinca 2018. godine u promociji Podebljani
Glanc mogu sudjelovati svi Simpa korisnici usluge na bonove te korisnici tarifa Hibrid i Hibrid mini.
3. Korisnicima koji aktiviraju ili reaktiviraju opciju Veliki Glanc u promotivnom razdoblju iz točke 2.
Uvjeta korištenja dodijelit će se dodatnih 5000 MB internet prometa pri svakoj sljedećoj novoj
aktivaciji ili reaktivaciji iste opcije tijekom idućih 100 dana od prve aktivacije za svaku aktivaciju ili
reaktivaciju. Nakon dodijeljenih dodatnih 5000 MB Internet prometa korisnik će ih moći iskoristiti
tijekom trajanja aktivirane opcije Veliki Glanc. O dodjeli dodatnih 5000 MB korisnik će biti
obaviješten SMS porukom u roku 24 sata od aktivacije opcije Veliki Glanc.
4. Nakon isteka trajanja aktivirane opcije Veliki Glanc neiskorišteni iznos promotivnih dodatnih 5000
MB Internet prometa ne prenosi se u sljedeću aktiviranu ili reaktiviranu opciju Veliki Glanc.
5. Zadnji datum do kada Korisnik aktivacijom tj. reaktivacijom opcije Veliki Glanc može ostvariti pravo
na dodjelu dodatnih 5000 MB je 09. travanj 2019. godine.
6. Ostali uvjeti definirani posebnim uvjetima i/ili specifikacijama korištenja opcije Veliki Glanc ostaju
nepromijenjeni. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući
će se način primjenjivati uvjeti i/ili specifikacije korištenja Glanc opcija, odnosno Opći uvjeti
poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži
(mobilnih usluga Hrvatskog Telekoma) (Opći uvjeti) i službeni Simpa cjenik.
7. Hrvatski Telekom d.d. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti
obaviješten putem bonbon web stranice te na drugi primjeren način.
8. Ovi Uvjeti korištenja objavljeni su i važeći od 03. prosinca 2018. godine, a primjenjuju se do isteka
trajanja posljednje aktivirane ili reaktivirane opcije Veliki Glanc uz koji je ostvareno pravo na
promotivnih dodatnih 5000 MB Internet prometa.

