Uvjeti korištenja promotivne ponude „Duplo veće porcije“ za Simpa korisnike
1.

Simpa korisnici u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži Hrvatskog Telekoma d.d. (u daljnjem tekstu: HT) tijekom
promotivnog razdoblja 13.11.2014. - 31.1.2015. dodijelit će dodatni iznos kuna na bonus račun nakon prve nadoplate u
kalendarskom mjesecu bonom denominacije od najmanje 50 kn, kako slijedi:
• Denominacija bona 50 kn >> 50 kn na bonus računu
• Denominacija bona 100 kn >> 100 kn na bonus računu
• Denominacija bona 200 kn >> 200 kn na bonus računu
Za ulazak u promociju, svi Simpa korisnici (postojeći i novi) trebaju tijekom promotivnog razdoblja poslati ključnu riječ
DUPLO u SMS poruci na besplatnu destinaciju 13555.
Za kalendarski mjesec u kojem je korisnik ušao u promociju slanjem ključne riječi DUPLO na 13555, u obzir se uzima
prva sljedeća nadoplata računa nakon slanja ključne riječi na navedenu destinaciju. Za sve sljedeće mjesece, korisniku
se bonus kune dodjeljuju nakon prve mjesečne nadoplate računa.

2.

Korisnici koji u navedenom promotivnom razdoblju postanu novi Simpa korisnici ili do 31.01.2015. podnesu zahtjev za
prijenos broja iz druge pokretne elektroničke komunikacijske mreže na Simpa tarifu te im se prijenos broja i aktivacija
broja odradi do 20.2.2015. (uključujući prijenos broja s bonbon i MultiPlus mobile mreže), navedenu pogodnost ostvaruju
do 31.1.2016.

3.

Postojeći Simpa korisnici (koji na dan 13.11.2014. imaju aktiviranu Simpa tarifu) navedenu pogodnost dodatnih iznosa
kuna na bonus računu ostvaruju do 31.1.2015. godine.

4.

Dodatni iznosi kuna dodjeljuju se najviše 24 sata nakon nadoplate Simpa računa sukladno opisanome u točki 1 ovih
Uvjeta, o čemu će korisnik biti obaviješten SMS porukom.

5.

Na dan 31.1.2016., nepotrošene kune dobivene temeljem ove promotivne ponude bit će izbrisane s bonus računa svim
Simpa korisnicima koji su sudjelovali u predmetnoj promotivnoj ponudi.

6.

Dodatni iznosi dodjeljuju se na „Dupli bonus račun“ i podliježu svim pravilima „Bonus računa“.
Stanje kuna dodijeljenih temeljem ove promotivne ponude može se provjeriti ukucavanjem koda *200*3#
portala Moja Simpa na moja.simpa.hr ili slanjem besplatne prazne SMS poruke sadržaja DUPLO na 13230.

preko

Iznos s „Duplog bonus računa“ može se trošiti samo na pozive, SMS i MMS, prema svim korisničkim brojevima u RH te na
podatkovni promet. Iznos se ne može trošiti na usluge s posebnom tarifom, usluge trećih strana, aktivaciju opcija i
roaming. Ovaj iznos ne produljuje valjanost korisničkog računa. Jednom dodijeljeni iznos se može koristiti sve dok se ne
potroši ili dok je korisnički račun aktivan.
Ako korisnik ima kune na „Bonus računu“ i na „Duplom bonus računu“, najprije se troše kune s „Duplog bonus računa“.
7.

Ako korisnik nakon određenog perioda prijeđe sa Simpe na neku tarifu za korisnike bonova Hrvatskog Telekoma,
korisnik sa sobom prenosi nepotrošene kune dodijeljene temeljem ove promotivne ponude i njihov rok trajanja, no
istovremeno gubi mogućnost dodjele novih kuna. Vraćanjem na Simpa tarifu korisnik će ponovno moći ostvarivati
pogodnosti nakon nadoplate Simpa računa kako je opisano u točkama 1, 2 i 3 ovih Uvjeta. Trajanje pogodnosti bit će
umanjeno za onoliko mjeseci koliko se korisnik nalazio na nekoj od ostalih tarifa za korisnike bonova Hrvatskog
Telekoma.

8.

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.

9.

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).

10. HT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web stranice ili na drugi primjeren
način.
11. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 18. travnja 2015. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.

