Uvjeti korištenja opcije Poruke prema svim
mrežama za pretplatnike Hrvatskog Telekoma d.d.
u pokretnoj mreži
1.

Aktivacijom opcije Poruke prema svim mrežama (u daljnjem tekstu: Opcija) pretplatnik Hrvatskog Telekoma d.d. u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži d.d. (u daljnjem tekstu:
Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja opcije Poruke prema svim mrežama (u daljnjem
tekstu: Uvjeti korištenja).

2.

U iznos mjesečne naknade za Opciju, određene Službenim cjenikom Hrvatskog Telekoma d.d.
(dalje u tekstu: HT) za korisnike mobilne usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži
(dalje u tekstu: Cjenik za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma) uključena je mogućnost slanja
600 SMS poruka iz mobilne  mreže Hrvatskog Telekoma prema svim mrežama unutar Hrvatske.

3.

Opcija je moguće aktivirati na slijedećim VPN tarifama: Flex VPN S, Flex VPN M, Flex VPN L,
Flex VPN XL, VPN Plus, VPN Plus 50, VPN Plus 100, VPN Plus 150, VPN Plus 300, VPN 10+
Extra (10-20), VPN 10+ Extra (21-50), VPN 10+ Extra (51-100), VPN Basic Extra, VPN Complete
Extra, VPN Public i Exclusive.

4.

Nakon što Pretplatnik iskoristi količinu SMS poruka uključenu u mjesečnu naknadu, ostale SMS
poruke naplaćuju se po cijenama utvrđenim Cjenikom za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma.

5.

Neiskorištene SMS poruke uključene u mjesečnu naknadu ne prenose se u sljedeći mjesec.

6.

Iznos mjesečne naknade za Opciju naplatit će se za svaki priključak za kojega je ista aktivirana.
Opcija se može koristiti na poslovnom ili privatnom računu Pretplatnika.

7.

Pretplatniku koji zahtjev za aktivaciju Opcije postavi tijekom obračunskog razdoblja, na
mjesečnom računu obračunat će se mjesečna naknada u iznosu proporcionalnom broju dana
u kojima je Pretplatnik u tom obračunskom razdoblju mogao koristiti Opciju. 600 SMS poruka
koje su uključene u mjesečnu naknadu Opcije će također biti dodijeljene u iznosu proporcionalnom broju dana u kojima je Pretplatnik u tom obračunskom razdoblju mogao koristiti Opciju.

8.

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
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.

9.

Opcija se može kombinirati sa svim ostalim dodatnim opcijama za VPN poslovne korisnike osim
sa opcijom Poruke. U slučaju da korisnik Opcije želi aktivirati opciju Poruke, potrebno je prvo
podnijeti zahtjev za deaktivacijom Opcije, te nakon deaktivacije koja će se dogoditi na kraju
obračunskog razdoblja podnijeti zahtjev za aktivacijom opcije Poruke. Isto pravilo vrijedi i u
obrnutom slučaju. U slučaju aktivacije Opcije na tarifi koja u mjesečnoj naknadi ima uključene
SMS poruke redoslijed primjene potrošnje će biti sljedeći:
-     SMS poruke uključene u mjesečnu naknadu tarife
-     Poruke prema svim mrežama

10. Sve ostale usluge koje nisu obuhvaćene Opcijom obračunavat će se u skladu s važećim Cjenik
za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma i posebnim uvjetima i/ili specifikacijama usluga HT-a
koje Pretplatnik koristi.
11. HT pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere i korake u slučaju prekomjernog korištenja
usluga i/ili ponuda, a radi očuvanja integriteta i sigurnosti rada mobilne mreže Hrvatskog
Telekoma te održavanja kvalitete usluge. O svim koracima i uvjetima eventualnih ograničenja
korištenja mobilnih usluga i/ili ponuda HT-a, HT će na primjereni način upoznati Pretplatnika.
12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se
način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnoj
pokretnoj komunikacijskoj mreži (Mobilna usluga Hrvatskog Telekoma) i drugi posebni uvjeti i/
ili specifikacije usluga HT-a koje Pretplatnik koristi.
13. HT pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti obaviješten putem
web stranice ili na drugi primjeren način.

