Uvjeti korištenja promotivne ponude
"HBO PREMIUM PAKET - TRI MJESECA GRATIS"
Ovi uvjeti korištenja stupaju na snagu 1.4. 2017.g.
1.

Promotivna ponuda ''HBO Premium paket – tri mjeseca gratis'' vrijedi od 1.4.2017. do
31.05.2017. godine i dostupna je za nove i postojeće pretplatnike HOME.TV usluge koji nemaju
aktivan HBO ili HBO Premium paket.

2. Potpisivanjem zahtjeva za realizaciju ''HBO Premium paket – tri mjeseca gratis'' i aktivacijom
HBO Premium dodatnog paketa (dalje u tekstu: paket) HOME.TV usluge za vrijeme promotivne
ponude, pretplatnik HOME.TV usluge (dalje u tekstu: pretplatnik) ostvaruje posebnu pogodnost
besplatnog korištenja paketa u probnom razdoblju.
3. Aktivacijom paketa pretplatnik prihvaća uvjete korištenja promotivne ponude definirane ovim
dokumentom.
4. Probno razdoblje traje tri mjeseca od dana aktivacije paketa.
5. U slučaju da pretplatnik ne otkaže paket prije isteka probnog razdoblja, počinju se primjenjivati
standardni komercijalni uvjeti za odabrani paket od dana isteka probnog razdoblja.
6. Dodatni paket se može otkazati podnošenjem zahtjeva za raskid na prodajnom mjestu ili
slanjem zahtjeva na mail hbo@hteronet.ba prije isteka probnog razdoblja.
7. Obrazac zahtjeva za raskid obveznog trajanja HBO
http://www.hteronet.ba/podrska-korisnicima/zahtjevi-i-obrasci/
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8. Komercijalni uvjeti će se primjenjivati u obveznom trajanju koje se sastoji od preostalog broja
dana obračunskog razdoblja od dana isteka probnog razdoblja i narednih 9 mjeseci, sukladno
važećem Cjeniku.
9. Pretplatniku kojem je isteklo probno razdoblje korištenja paketa tijekom obračunskog razdoblja,
na prvom mjesečnom računu će biti obračunata i stavka mjesečne naknade u iznosu
proporcionalnom broju dana u kojima je pretplatnik koristio paket prema komercijalnim uvjetima.
10. U slučaju da pretplatnik zatraži deaktivaciju dodatnog paketa prije isteka obveznog trajanja za
dodatni paket, pretplatnik je dužan platiti i preostale mjesečne naknade za dodatni paket.
11. U slučaju ako Pretplatnik raskine pretplatnički odnos za HOME.TV uslugu prije isteka vremena
obveznog trajanja korištenja paketa, pretplatnik je dužan platiti i preostale mjesečne naknade
za dodatni paket.
12. Po isteku obveznog ugovornog razdoblja (9 mjeseci), korisnik nastavlja koristiti HBO Premium
paket, s tim da navedeni paket može otkazati podnošenjem zahtjeva na prodajnom mjestu JP
HT d.d. Mostar, bez naplate penala. Mjesec u kojem je pretplatnik otkazao HBO Premium paket
bit će obračunat proporcionalno broju dana korištenja.
13. JP HT d.d. Mostar zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti
informirani putem web stranice www.hteronet.ba ili na drugi prikladan način.
14. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti pružanja telekomunikacijskih usluga JP HT d.d. Mostar, Posebni uvjeti
za IPTV uslugu i Posebni uvjeti korištenja Trio paketa integriranih usluga.
Ovi uvjeti korištenja se primjenjuju od 1.4.2017.g., a usvojeni su odlukom Uprave UD-3-10-14/17 od
15.3.2017.g.

