Uvjeti korištenja za promotivnu ponudu
"Probaj i kupi TRIO paket"
1.

Aktivacijom promotivne ponude "Probaj i kupi TRIO paket", pretplatnik usluga javne nepokretne mreže JP Hrvatske
Telekomunikacije d.d. Mostar (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove uvjete korištenja promotivne usluge "Probaj
i kupi TRIO paket" (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2.

Promotivna ponuda "Probaj i kupi TRIO paket" namijenjena je privatnim korisnicima - pretplatnicima POTS ili POTS i
ADSL/VDSL usluge i može se aktivirati u periodu od 3.4.2018. do 31.5.2018. g. potpisivanjem zahtjeva-ugovora o
zasnivanju pretplatničkog odnosa i priključenja terminalne opreme za TRIO Basic paket ili TRIO Super paket integriranih
usluga uz korištenje promotivne ponude ''Probaj i kupi TRIO paket'', na period od 24 mjeseca.

3.

Probno razdoblje odnosi se na mjesec uključenja/aktivacije i 2 naredna mjeseca.

4.

Promotivna ponuda "Probaj i kupi TRIO paket" za vrijeme trajanja probnog razdoblja, pretplatniku nudi sljedeće:
 Besplatna priključna pristojba
 Besplatnu pretplatu TRIO paketa i benefite koji su uključeni u odabrani TRIO paket
 Besplatan najam terminalne opreme
 Besplatnu aktivaciju HOME.TV TO GO usluge
 Besplatne dodatne pakete HOME.TV usluge: SK Kids, Plus i Pink, a uz TRIO Super paket i HD Arena sport
paket kanala.
Napomena: Telefonska potrošnja i usluge HOME.TV Videoteke u probnom razdoblju naplaćuju se po definiranom
cjeniku HOME.TV usluge.

5.

Dodatni paketi se automatski isključuju nakon isteka probnog razdoblja (pretplatnik ih može naknadno aktivirati
dolaskom na ovlašteno prodajno mjesto), nakon čega pretplatniku ostaju uključene pogodnosti iz komercijalne ponude
odabranog TRIO paketa.

6.

Nakon isteka probnog razdoblja pretplatnik može uzeti uređaj koji je na ponudi uz TRIO Basic paket, po cijeni koja je
definirana uz ugovor na 24 mjeseca. Uz ugovaranje TRIO Super paketa pretplatnik ne može realizirati kupovinu uređaja.

7.

Ukoliko je pretplatnik odustao od "Probaj i kupi TRIO paket" u probnom razdoblju aktiviraju mu se usluge i ugovorno
razdoblje koje je imao prije aktivacije promocije. U stari ugovor uračunava se vrijeme provedeno u probnom razdoblju.

8.

Promotivna ponuda "Probaj i kupi TRIO paket" aktivirat će se u roku od 15 dana od prihvaćanja zahtjeva.

9.

Pretplatnik može bez naknade otkazati uslugu, tj. raskinuti pretplatnički ugovor za TRIO paket integriranih usluga uz
korištenje promotivne ponude ''Probaj i kupi TRIO paket'', najkasnije do zadnjeg dana perioda koje je definirano kao
probno razdoblje, potpisivanjem zahtjeva za raskid na prodajnom mjestu JP HT d.d. Mostar, te u tom slučaju neće imati
obvezu plaćanja dospjelih odnosno stvorenih obveza prema JP HT d.d. Mostar za preostali ugovorni period.

10. U slučaju ako pretplatnik ne raskine pretplatnički ugovor do zadnjeg dana probnog razdoblja, kako je definirano u točki
9., nastavlja koristiti uslugu, po komercijalnim uvjetima za odabrani TRIO paket, uz obvezno trajanje pretplatničkog
odnosa od 24 mjeseca.
11. Ukoliko pretplatnik raskine pretplatnički ugovor, dužan je vratiti terminalnu opremu na prodajno mjesto JP HT d.d.
Mostar, najkasnije do zadnjeg dana definiranog kao probno razdoblje.
12. JP HT d.d. Mostar zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme o čemu će pretplatnici biti
obaviješteni putem web stranice www.hteronet.ba ili na drugi prikladan način.
13. Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima korištenja primjenjivat će se Opći uvjeti pružanja telekomunikacijskih usluga,
Posebni uvjeti JP HT d.d. Mostar za IPTV uslugu, Posebni uvjeti korištenja TRIO paketa integriranih usluga, Uvjeti za
ADSL/VDSL FLAT uslugu i Uvjeti korištenja HOME.TV TO GO usluge JP HT d.d. Mostar.
14. Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 3.4.2018. do 31.5.2018. godine, a usvojeni su odlukom Uprave UD 3-16-23/18
od 22.3.2018. godine.

