Uvjeti korištenja MAXtv To Go paketa za Simpa korisnike i
korisnike bonova Hrvatskog Telekoma
1.

Aktivacijom MAXtv To Go paketa (u daljnjem tekstu: MAXtv To Go) korisnik Hrvatskog Telekoma d.d. u
pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (u daljnjem tekstu: HT ) prihvaća ove Uvjete korištenja
MAXtv To Go paketa za Simpa korisnike i korisnike bonova Hrvatskog Telekoma (u daljnjem tekstu:
Uvjeti korištenja).

2.

Usluga MAXtv To Go uključuje Linearne usluge te sadržaje na zahtjev i druge interaktivne sadržaje,
ovisno o ponudi HT-a. Internet promet tijekom korištenja usluge naplaćuje se sukladno Cjeniku
Hrvatskog Telekoma d.d. za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (Simpa usluge) (u
daljnjem tekstu: Simpa cjenik)

3.

Iznos mjesečne naknade za korištenje MAXtv To Go određen je službenim Cjenikom.

4.

Naknada za korištenje MAXtv To Go iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja obuhvaća vremenski period od 30
dana od dana aktivacije.

5.

U roamingu u zemljama EEA te ostalim zemljama MAXtv To Go usluga nije dostupna s obzirom da je
istu moguće koristiti isključivo na području Republike Hrvatske iz razloga što su ugovorena autorska
prava korištenja video sadržaja isključivo za područje Republike Hrvatske. Korisnik će prilikom
uključenja usluge u roamingu u EEA zemljama biti obaviješten da mu usluga nije dostupna iz prethodno
navedenih razloga.

6.

Korisnik ne može istovremeno imati aktiviranih nekoliko MAXtv To Go paketa.

7.

MAXtv To Go paketi su reaktivirajući - reaktivacija opcije događa se nakon isteka roka valjanosti opcije
od 30 dana. Korisnik će o nadolazećoj reaktivaciji biti obaviješten SMS porukom do 24 sata prije
reaktivacije.

8.

Korisnik aktivira opciju MAXtv To Go pozivom Korisničkoj podršci, na ovlaštenom prodajnom mjestu,
putem web-stranice ili slanjem SMS poruke sadržaja „A“ na broj 13636.
MAXtv To Go aktivirat će se korisniku koji ima podatkovni promet u tarifi ili dodatnoj podatkovnoj opciji
najkasnije u roku od 24 sata nakon poziva korisnika Korisničkoj podršci, aktivacije na ovlaštenom
prodajnom mjestu ili slanja SMS poruke sadržaja „A“ na broj 13636. Nakon izvršene aktivacije korisnik
će primiti SMS poruku s obavijesti o trenutku kada mu je MAXtv To Go aktiviran. Korisniku koji u
trenutku postavljanja zahtjeva za aktivaciju MAXtv To Go nema dovoljno sredstava na računu za
plaćanje iznosa naknade, MAXtv To Go neće biti aktiviran.

9.

Korisnik može deaktivirati MAXtv To Go pozivom Korisničkoj podršci, na ovlaštenom prodajnom mjestu
ili slanjem SMS poruke sadržaja „D“ na broj 13636. Deaktivacija MAXtv To Go stupa na snagu istekom
zadnjeg dana perioda od 30 dana obuhvaćenog naknadom za korištenje MAXtv To Go.

10. Za pristup MAXtv To Go usluzi korisnik se koristi svojim Telekom ID korisničkim imenom i lozinkom.
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 web-stranice ili na
drugi prikladan način.
13. U promotivnom razdoblju od 1.rujna 2017.godine do 31.ožujka 2018.godine cijena MAXtv To Go paketa
„Osnovni + HBO Premium paket“ za svaku aktivaciju iznosit će 49 kn, cijena MAXtv To Go paketa
„Osnovni + MAX Sport Plus Paket“ za svaku aktivaciju iznosit će 59 kn te će cijena MAXtv To Go paketa
„Osnovni + Pickbox Paket“ za svaku aktivaciju iznosit 59 kn.
14. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 1. veljače 2018. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.

