HP-Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13, 10000 Zagreb
MB: 1414895; OIB: 87311810356; MBS: 080266264
Poslovna banka: HPB d.d. Zagreb, IBAN: HR4723900011500005667

SPECIFIKACIJA (POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA) POSEBNE
PROMOCIJSKE PONUDE ZA NOVE PRETPLATNIKE
Najam CA modula/evotv kartice bez naknade
1.		Korištenjem ove posebne promocijske ponude za nove pretplatnike, Najam CA modula/evotv kartice bez naknade
(u daljnjem tekstu: Promocijska ponuda) pretplatnik prihvaća primjenu ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja
posebne promocijske ponude za nove pretplatnike, Najam CA modula/evotv kartice bez naknade (u daljnjem tekstu:
Specifikacija/Posebni uvjeti korištenja).
2.		Promocijska ponuda HP-Hrvatske pošte d.d., Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, OIB: 87311810356 (u daljnjem tekstu:
Pružatelj usluge) odnosi se na Dodatnu uslugu Najam CA modula/evotv kartice koja je vezana uz osnovnu uslugu
isporuke programskog sadržaja u elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije (u daljnjem tekstu:
usluga evotv) deﬁniranu člankom 1. Općih uvjeta poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d. za pružanje usluga isporuke
programskog sadržaja u elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)
na način da za korištenje ove Promocijske ponude pretplatnik mora s Pružateljem usluge sklopiti Pretplatnički
ugovor za uslugu evotv sukladno Općim uvjetima, Cjeniku HP-Hrvatske pošte za uslugu evotv (u daljnjem tekstu:
Cjenik usluge evotv), Specifikaciji buketa i Programa plus HP-Hrvatske pošte d.d. za uslugu evotv (u daljnjem tekstu:
specifikacija programa) i specifikacijama dodatnih usluga te ovoj Specifikaciji/Posebnim uvjetima uz odabir opcije
za odobrenje ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja u Zahtjevu za zasnivanjem pretplatničkog odnosa (u
daljnjem tekstu: Zahtjev).
3.		Promocijska ponuda traje od 12.05.2016.g. do 01.07.2016.g..
4.		Promocijska ponuda omogućuje pretplatnicima korištenje Dodatne usluge Najam CA modula/evotv kartice, bez
naknade za cijelo vrijeme trajanja Pretplatničkog ugovora.
5.		Promocijsku ponudu mogu iskoristiti isključivo novi pretplatnici na uslugu evotv. Novim pretplatnicima smatraju se
osobe koje u trenutku potpisivanja Zahtjeva nisu korisnici usluge evotv, a osim njih, i pretplatnici s kojima je pružatelj
usluge već sklopio pretplatnički ugovor ako se s njima, uz postojeći ugovor, sklapa novi pretplatnički ugovor, uz
ugovaranje ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja
6.		Promocijsku ponudu ne mogu, unatoč ispunjenju drugih uvjeta, iskoristiti pretplatnici u odnosu na koje su, u skladu
s Općim uvjetima, ostvarene pretpostavke za privremeno isključenje usluge zbog povrede ugovornih obveza prema
Pružatelju usluge i/ili za raskid pretplatničkog ugovora zbog istog razloga, i/ili pretplatnici čiji zahtjev za zasnivanjem
pretplatničkog odnosa pružatelj usluga ima pravo odbiti u skladu s Općim uvjetima.
7.		Korisnički uređaj CA modul/evotv karticu podržavaju televizori isključivo tehničkih karakteristika: DVB T2, CI + v 1.3.
što znači da usluga evotv neće raditi preko CA modula/evotv kartice ukoliko televizor ne sadrži navedene tehničke
karakteristike.
8.		Za korištenje Promocijske ponude Pretplatnik mora s Pružateljem usluge sklopiti Pretplatnički ugovor sukladno
važećim Općim uvjetima, važećem Cjeniku usluge evotv, važećim speciﬁkacijama programa i dodatnih usluga te
ovoj Speciﬁkaciji/Posebnim uvjetima korištenja, uz obvezno navođenje naziva ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeti
korištenja na Zahtjevu.
9.		Ugovaranjem ove Specifikacije/Posebnih uvjeta korištenja pretplatnik će ostati u ugovornom odnosu sve dok ne
otkaže/raskine Pretplatnički ugovor sukladno odredbama Općih uvjeta ili dok Pružatelj usluge ne otkaže/raskine
Pretplatnički ugovor zbog razloga navedenih u Općim uvjetima.

10.		Potpisivanjem Zahtjeva za zasnivanjem pretplatničkog odnosa uz odabir opcije za odobrenje ove Specifikacije/
Posebnih uvjeta korištenja smatra se da je pretplatnik Pružatelju usluga podnio zahtjev za uporabu CA modula/
evotv kartice u vlasništvu Pružatelja usluge. Nakon što Pružatelj usluge prihvati Zahtjev, pretplatniku daje osobno
i neprenosivo pravo uporabe CA modula bez naknade za vrijeme trajanja Pretplatničkog odnosa uz uvjete i
pogodnosti određene u ovoj Specifikaciji/Posebnim uvjetima. Pružatelj usluge i nadalje ostaje isključivim vlasnikom
CA modula/evotv kartice koji je predan na uporabu pretplatniku sukladno Općim uvjetima. Pretplatnik je stoga
dužan u svim slučajevima prestanka Pretplatničkog ugovora podmiriti sva potraživanja Pružatelja usluga temeljem
Pretplatničkog ugovora te je dužan u skladu s Općim uvjetima vratiti CA modul/evotv karticu koji mu je dan na
uporabu u ispravnom stanju, i to odmah po prestanku važenja Ugovora, a najkasnije u roku petnaest (15) dana od
dana izdavanja računa u kojem je naplaćena naknada za opremu, a u protivnom nastupaju pravne posljedice koje
su predviđene Općim uvjetima za slučaj da korisnik ne vrati CA modul/evotv karticu u ispravnom stanju ili da ga
uopće ne vrati. U slučaju povrata opreme u roku petnaest (15) dana naplaćena naknada bit će stornirana. Također,
pretplatnik je dužan vratiti CA modul/evotv karticu predan mu na uporabu u svim slučajevima opravdanog zahtjeva
Pružatelja usluge uvjetovanog tehničkim razlozima i kvarovima te promjenama u funkcionalnostima CA modula/
evotv kartice.
11.		Ova Promocijska ponuda može se iskoristiti samo na jednom CA modulu/evotv kartici i samo jednom po
Pretplatničkom ugovoru. Ova Promocijska ponuda može se kombinirati sa Specifikacijom/Posebnim uvjetima
korištenja koja se odnosi na HBO i Cinemax na dar ukoliko će ista biti u ponudi, dok se s drugim, već postojećim
promocijskim ponudama ne može kombinirati niti se može iskoristiti unutar već postojećih pretplatničkih odnosa,
a s novim promocijskim ponudama moći će se kombinirati samo ako bi takva mogućnost bila predviđena nekom
Speciﬁkacijom/Posebnim uvjetima donesenim nakon ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja. Ova promocijska
ponuda može se kombinirati sa Specifikacijom (Posebnim uvjetima korištenja) posebne promocijske ponude za
nove pretplatnike, Svi buketi 2 mjeseca za 1 kn mjesečno.
12.		 Ova Specifikacija/Posebni uvjeti korištenja dostupni su na ovlaštenim prodajnim mjestima Pružatelja usluge i njegovih
ovlaštenih prodajnih partnera te na službenoj internetskoj stranici Pružatelja usluge (www.evotv.hr). Pružatelj usluge
zadržava pravo izmjene ovih Posebnih uvjeta sukladno zakonskim odredbama o čemu će Pretplatnici biti prethodno
obaviješteni putem obavijesti na zaslonu TV-prijamnika pretplatnika te putem službenih internetskih stranica www.
evotv.hr te će izmjene ove Specifikacije/Posebnih uvjeta biti dostupne kako na službenim internetskim stranicama
www.evotv.hr, tako i na ovlaštenim prodajnim mjestima Pružatelja usluge te na ovlaštenim prodajnim mjestima
ovlaštenih prodajnih partera Pružatelja usluge. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene i dopune ove Specifikacije/
Posebnih uvjeta o čemu će na odgovarajući način obavijestiti Pretplatnike te će izmjene i dopune ove Specifikacije/
Posebnih uvjeta objaviti na službenim internetskim stranicama i na drugi primjeren način učiniti dostupnim, a
sve sukladno važećim propisima. Na rješavanje svih ostalih pitanja u vezi s korištenjem usluge evotv i odnosa
između Pružatelja usluge i Pretplatnika, a koja nisu riješena ili regulirana ovom Specifikacijom/Posebnim uvjetima,
primjenjuju se Opći uvjeti te važeći Cjenik i Zahtjev. Ova Specifikacija/Posebni uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju
se danom objave.

Datum objave: 12.05.2016.g..

