Uvjeti korištenja opcije bezbrižni internet za pretplatnike
hrvatskog Telekoma d.d. u pokretnoj elektroničkoj
komUnikacijskoj mreži
1.

Aktivacijom opcije Bezbrižni Internet (u daljnjem tekstu: Opcije) pretplatnik Hrvatskog Telekoma d.d. u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj
mreži (u daljnjem tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja opcije Bezbrižni Internet (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).

2.

Opciju mogu aktivirati poslovni korisnici koji koriste tarifne modele (dalje u tekstu: tarife): VPN za sve M, VPN za sve L, VPN za sve XL, Svijet,
Executive, Flex XL, VPN Public A & B, MI Public A & B, VPN Moj račun L, VPN za sve S, Flex L, VPN Plus 300, VPN Plus 150, VPN Moj račun S,
Flex M, Flex S, VPN Plus 100, VPN Plus 50, VPN Plus, VPN Complete Extra, VPN Basic Extra, Exclusive, VPN Public Extra.

3.

Pretplatnik će za korištenje Bezbrižni Internet opcije dobiti neograničeni podatkovni promet po brzini od 64kb/s bez naknade za ostvareni promet u
Hrvatskoj. Iznos mjesečne naknade utvrđen je u važećem cjeniku Hrvatskog Telekoma d.d. za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj
mreži (u daljnjem tekstu: Cjenik za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma).

4.

Iznos mjesečne naknade za Opcije naplatit će se za svaki priključak za kojega je Opcija aktivirana. Opcija se može aktivirati i koristiti na privatnom i
na poslovnom računu VPN korisnika.

5.

Pretplatniku koji zahtjev za aktivaciju Opcije preda tijekom obračunskog razdoblja, na mjesečnom računu obračunat će se mjesečna naknada u
iznosu u punom iznosu neovisno o datumu kada je opcija aktivirana.

6.

Pretplatnik može aktivirati Opciju potpisom odgovarajućeg zahtjeva za aktivaciju Opcije putem prodajnog predstavnika za sve priključke navedene
na tom zahtjevu. Opcija će se aktivirati Pretplatniku u najkraćem mogućem roku nakon potpisa odgovarajućeg zahtjeva za aktivaciju podnesenog
putem prodajnog predstavnika. Nakon izvršene aktivacije Pretplatnik će primiti SMS poruku s obavijesti o trenutku kada mu je Opcija aktivirana, te
od trenutka aktivacije Pretplatniku počinju teći prava i obveze utvrđene ovim Uvjetima korištenja. Opcija će se moći aktivirati i slanjem SMS poruke
sadržaja A na 13636 te slanjem odgovarajućeg broja iz menija opcija te pozivom Korisničkoj podršci Hrvatskog Telekoma d.d. za usluge u pokretnoj
elektroničkoj komunikacijskoj mreži (dalje u tekstu: Korisnička podrška).

7.

Sve ostale usluge koje nisu obuhvaćene Opcijom obračunavat će se u skladu s važećim cjenikom HT-a i posebnim uvjetima i/ili specifikacijama
usluga HT-a koje Pretplatnik koristi.

8.

Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja HT-a za pružanje
usluga u javnoj pokretnoj komunikacijskoj mreži (Mobilne usluge Hrvatskog Telekoma) (Opći uvjeti), ugovor o poslovnoj suradnji za korištenje VPN
tarifnih modela i drugi posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga HT-a koje Pretplatnik koristi.

9.

HT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti obaviješten putem web stranica ili na drugi primjeren način.

10. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 19. lipnja 2016. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.
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