Uvjeti korištenja usluge Prebaci kune

1.

Usluga Prebaci kune (dalje u tekstu: Usluga) omogućuje Simpa korisnicima - privatnim i poslovnim korisnicima bonova
javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u
tekstu: Korisnik bonova HT-a) prebacivanje iznosa sa svog glavnog računa na glavni račun drugog korisnika bonova HT-a.

2.

Usluga je dostupna za korištenje od 20. ožujka 2015. godine. Usluga se koristi na način da se pošalje besplatna SMS
poruke sadržaja Prebaci na broj 13636, nakon čega se odgovaranjem na dolazne poruke definira na koji broj korisnika
bonova i koji iznos kuna se želi prebaciti. Poruke se ne naplaćuju.
Usluga je također dostupna preko Moja Simpa portala.

3.

Prebaciti je moguće samo okrugli iznos kuna (npr. 5, 10 i sl.), nije moguće prebacivati iznose u lipama.

4.

Ne postoji limit u smislu transakcijskog, dnevnog ili sličnog limita, ali kune je moguće prebaciti samo ukoliko se
prebacivanjem ne prekorači maksimalni dozvoljeni iznos na računu korisnika kojem se prebacuju kune, a koji iznosi
2.000 kn.

5.

Korisnik bonova kojemu je istekla valjanost računa neće biti u mogućnosti koristiti Uslugu.

6.

Nije moguće prebaciti kune na račun korisnika bonova koji nije aktivirao broj (napravio prvi poziv) ili mu je račun
deaktiviran.

7.

Kune koje su prebačene na račun korisnika bonova neće produljivati njegovu valjanost, a ako su prebačene korisniku
bonova kojemu je istekla valjanost računa, korisnik ih neće moći koristiti dok ne produlji valjanost svog računa
nadoplatom bona.

8.

Uspješno izvršena usluga prebacivanja kuna, naplaćivat će se sukladno Cjeniku. Kune će biti moguće prebaciti samo ako
na računu Korisnika bonova postoji dovoljan iznos za prebacivanje uvećan za odgovarajući iznos koji se naplaćuje za
uspješnu transakciju prema Cjeniku.

9.

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti
korištenja Hrvatskog Telekoma, kao i drugi posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje korisnik koristi.

10. Hrvatski Telekom pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem službenih Internet
stranica Hrvatskog Telekoma www.hrvatskitelekom.hr ili na drugi odgovarajući način.
11. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 18. travnja 2015. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.
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