uvjeti korištenja bonus računa
1.

Svim korisnicima bonova Hrvatskog Telekoma d.d. u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
(u daljnjem tekstu: Korisnik) koji sudjeluju ili će sudjelovati u različitim promocijama koje kao bonus
uključuju dodatni iznos na računu od dana 5. ožujka 2012. godine, uvodi se bonus račun kao trajna
ponuda.

2.

Svi dodatni iznosi koji se dodjeljuju korisnicima na račun kroz različite promocije u obliku dodatnog
novčanog iznosa dodjeljivat će se na ovaj račun. Ovo vrijedi i za dodatne iznose iz svih promocija koje
su već na tržištu u trenutku uvođenja bonus računa.

3.

Iznos s bonus računa Korisnik može trošiti isključivo na pozive, SMS i MMS poruke prema svim
korisničkim brojevima u Republici Hrvatskoj te na podatkovni promet na području Republike Hrvatske i
naknade za uspostavu poziva.

4.

Iznos sa bonus računa Korisnik ne može trošiti na usluge s posebnom tarifom, usluge trećih strana,
aktivaciju plaćenih opcija, usluge SMS parking i SMS prijevoz, te na bilo koje usluge u roamingu.

5.

Iznos na bonus računu ne produljuje valjanost korisničkog računa, niti ulazi u obračun za dodjelu +club
ili Multipluscard pogodnosti, niti ga je moguće prenijeti na drugi korisnički račun. Također, ovaj iznos ne
smatra se elektroničkim novcem te kao takav ne može biti predmet iskupa.

6.

Jednom dodijeljeni iznos na bonus računu Korisnik može koristiti sve dok ga ne potroši ili dok mu je
korisnički račun aktivan. Iznos sa bonus računa Korisnik ne može prenijeti prilikom prelaska na neku
od tarifa/tarifnih modela uz mjesečnu pretplatu, već mu se on automatski briše.

7.

Ukoliko je Korisniku istekla valjanost korisničkog računa, neće biti u mogućnosti koristiti iznos s bonus
računa, dok ponovno ne nadoplati svoj korisnički račun.

8.

Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje svog bonus računa i to na jedan od sljedećih načina:
- Putem web portala Moj Telekom
- Slanjem prazne SMS poruke na 13230, u poruci dolazi stanje glavnog računa i stanje bonus
računa
- Ukoliko na bonus računu nema novčanog iznosa jer ga je Korisnik potrošio ili ne sudjeluje u
promocijama, prikazat će se stanje računa 0,00 kn

9.

Bonus račun ima prioritet trošenja u odnosu na glavni račun, na način da se korisniku Usluge prvo
naplaćuju sa bonus računa, a zatim s glavnog računa.

10. Sve ostale usluge Hrvatskog Telekoma d.d. u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
(u daljnjem tekstu: mobilne usluge Hrvatskog Telekoma) koje nisu obuhvaćene ovim Uvjetima
obračunavat će se u skladu cjenikom za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma i posebnim uvjetima korištenja i/ili specifikacijama mobilnih usluga Hrvatskog Telekoma koje korisnik koristi.

11. HT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice
Hrvatskog Telekoma i Simpa web stranice ili na drugi prikladan način.
12. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 18. travnja 2015. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.
NAPOMENA: Sve ostale cijene usluga, iznosi naknada za tarifne pakete i plaćene opcije te način
obračuna usluga određeni su Službenim cjenikom Hrvatskog Telekoma d.d. za usluge u pokretnoj
elektroničkoj komunikacijskoj mreži (mobilne usluge Hrvatskog Telekoma) važećem u vrijeme
trajanja promotivnih ponuda.

