Uvjeti korištenja promotivne ponude za Simpa korisnike „Još
jača Zmajska“ od 1.4.2016.
1.

Simpa korisnici u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži Hrvatskog Telekoma d.d.
(u daljnjem tekstu: HT) mogu se prijaviti za sudjelovanje u promotivnoj ponudi vezanoj uz
mjesečnu Zmajsku opciju. Prijavom u promotivnu ponudu (u daljnjem tekstu: promocija)
Simpa korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja promotivne
ponude „Još jača Zmajska„ za Simpa korisnike (dalje u tekstu: Uvjeti).

2. Promocija omogućava dodatnih 1.000 minuta, SMS poruka i MB u sklopu mjesečne
Zmajske opcije, koje Korisnik dobiva povrh redovnih 3.000 minuta, SMS poruka i MB, za
svaku prvu aktivaciju u mjesecu Zmajske opcije, i tako zaključno do 28.2.2017. godine.
3. Za ulazak u promociju, svi Simpa korisnici (postojeći i novi) trebaju tijekom promotivnog
razdoblja prvo poslati besplatnu SMS poruku sadržaja PROMO na broj 13555, a tek nakon
toga aktivirati mjesečnu Zmajsku opciju.
4. Prijave u promociju moguće su u razdoblju od 1.4. do 31.8.2016. godine svim Simpa
korisnicima (postojećim i novima).
Simpa korisnici koji do 31.8.2016. podnesu zahtjev za prijenos broja iz druge pokretne
elektroničke komunikacijske mreže na Simpa tarifu (uključujući prijenos broja s bonbon i
MultiPlus mobile mreže) ili podnesu zahtjev za isključivanjem pretplatničkog broja
Hrvatskog Telekoma i prelaskom na uslugu na bonove, mogu se prijaviti u promociju do
20.9.2016. godine.
5. Dodatnih 1.000 minuta, SMS poruka i MB dodjeljuju se u sklopu mjesečne Zmajske opcije
te imaju jednako trajanje i jednak prioritet trošenja kao i mjesečna Zmajska opcija.
Također se, kao i mjesečna Zmajska opcija, mogu koristiti samo na promet unutar
Republike Hrvatske.
Dodjeljuju se odmah nakon aktivacije opcije, a u pravilu unutar maksimalno 24 sata od
aktivacije opcije. O dodjeli dodatnih 1.000 minuta, SMS poruka i MB korisnik će biti
obaviješten SMS porukom.
Stanje minuta, SMS poruka i MB može se provjeriti na isti način kao i stanje mjesečne
Zmajske opcije: slanjem poruka MJESECNA na broj 13230 ili na Moja Simpa portalu.
6. Dodatnih 1.000 minuta, SMS poruka i MB dodjeljuju se za aktivaciju mjesečne Zmajske
opcije od trenutka početka promocije. Neće se automatski dodijeliti korisniku koji već ima
aktiviranu mjesečnu Zmajsku opciju od prije početka promocije, pa nakon početka
promocije uđe u promociju. Prvo je potrebno ući u promociju, a nakon toga se uzimaju u
obzir sljedeće aktivacije mjesečne Zmajske opcije.
7. Ako korisnik aktivira više Zmajskih opcija u mjesecu, pogodnosti iz članka 2. ovih Uvjeta
će dobiti samo za prvu aktivaciju Zmajske opcije.
8. Ako se mjesečna Zmajska opcija neće redovito aktivirati svaki mjesec, Korisnik gubi pravo
na daljnje korištenje promocije.
9. Ako korisnik nakon određenog perioda prijeđe sa Simpe na neku tarifu za korisnike
bonova Hrvatskog Telekoma, mjesečna Zmajska opcija će se deaktivirati prema Uvjetima
korištenja mjesečne Zmajske opcije, a time i dodatnih minuta, SMS poruka i MB. Ako se
korisnike bonova Hrvatskog Telekoma koji je sudjelovao u ovoj promociji vrati na Simpa

tarifu, moći će koristiti pogodnost Zmajske opcije (dodatne minuta, SMS poruka i MB) na
koju je imao pravo, prema prije stečenim uvjetima, pod uvjetom da nije prošao cijeli
mjesec bez aktivacije mjesečne Zmajske opcije, sukladno članku 8. Ovih Uvjeta.
10. 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.
11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj
pokretnoj komunikacijskoj mreži.
12. HT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem webstranice ili na drugi prikladan način.
13. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 1. travnja 2016. godine.

