Uvjeti korištenja promotivne ponude „Nadoplatom do besplatnih MB“
1.

2.

Simpa korisnicima u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži Hrvatskog Telekoma d.d. (u daljnjem tekstu: HT)
dodijelit će se određena količina podatkovnog prometa za svaku nadoplatu računa bonom cijene 25, 27,50, 50, 55, 100,
110, 200 ili 220 kn na sljedeći način:
•

bon cijene 25 i 27,50 kn >> 250 MB

•

bon cijene 50 i 55 kn >> 500 MB

•

bon cijene 100 i 110 kn >> 1000 MB

•

bon cijene 200 i 220 kn >> 2000 MB

Pravo na ovu promotivnu ponudu imaju:
a)

Svi korisnici koji u razdoblju od 16.4.2014. do 30.9.2014. godine prenesu broj iz druge pokretne elektroničke
komunikacijske mreže (uključujući bonbon i MultiPlus mobile korisnike) u pokretnu elektroničku
komunikacijsku mrežu HT-a na Simpa tarifu te najkasnije do 20.10.2014. godine ostvare prvi poziv na Simpa
tarifi. Navedeni korisnici imaju pravo na pogodnost u trajanju od 365 dana od prve nadoplate.

b)

Svi ostali Simpa korisnici u promociju ulaze slanjem besplatne SMS poruke SOM na broj 13555. Navedeni
korisnici imaju pravo na pogodnost tijekom promotivnog razdoblja od 16.4.2014. do 30.9.2014. godine.

O navedenoj pogodnosti korisnik će biti obaviješten u SMS poruci koja će mu biti poslana nakon nadoplate računa
bonom. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje MB slanjem besplatne SMS poruke SOM na 13230.
3.

Dodijeljeni MB imaju valjanost 30 dana, nakon čega im ističe valjanost. Ako se korisnik nadoplati prije isteka valjanosti
već prethodno dodijeljenih MB, novi MB se pridodaju nepotrošenim MB, a datum valjanosti se postavlja na 30 dana od
posljednje nadoplate.

4.

Prvenstvo trošenja uvijek imaju MB dodijeljeni u sklopu ove promocije, naspram MB koji se dodjeljuju u sklopu plaćenih
opcija.

5.

MB dodijeljeni u sklopu ove promocije ne mogu se koristiti na VAS usluge i u roamingu.

6.

Ako korisnik nakon određenog perioda prijeđe sa Simpe na neku drugu tarifu za korisnike bonova Hrvatskog Telekoma,
korisnik sa sobom prenosi nepotrošene MB i njihov rok trajanja, no istovremeno gubi mogućnost dodjele novih MB.
Vraćanjem na Simpa tarifu korisnik će ponovno moći ostvarivati pogodnosti nakon nadoplate Simpa računa kako je
opisano u točki 1 ovih Uvjeta. Trajanje pogodnosti bit će umanjeno za onoliko dana koliko se korisnik nalazio na nekoj
od ostalih tarifa za korisnike bonova Hrvatskog Telekoma.

7.

Nakon što korisnik iskoristi količinu podatkovnog prometa dodijeljenu temeljem ove ponude ili je isteklo 30 dana od dana
zadnje dodijeljene pogodnosti, a korisnik nema aktiviranu neku od opcija koja dodjeljuje podatkovni promet ili korisniku
nije dodijeljen podatkovni promet temeljem neke druge ponude, dodatni podatkovni promet se naplaćuje po cijenama
utvrđenim službenim Simpa cjenikom.

8.

Korisnicima iz točke 2a) i 2b) ovih Uvjeta, nakon isteka valjanost zadnje dodijeljene količine podatkovnog prometa,
nepotrošeni podatkovni promet neće biti na raspolaganju.

9.

Sve ostale Simpa usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži HT-a koje nisu obuhvaćene ovim uvjetima
korištenja obračunavat će se u skladu sa Simpa cjenikom i posebnim uvjetima korištenja i/ili specifikacijama Simpa
usluga koje korisnik koristi.

10. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima, na odgovarajući način će se primjenjivati Opći uvjeti poslovanja
Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (mobilne usluge Hrvatskog
Telekoma).
11. HT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web stranice ili na drugi primjeren
način.
12. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 18. travnja 2015. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.

