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SPECIFIKACIJA (POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA) POSEBNE
PROMOCIJSKE PONUDE ZA NOVE PRETPLATNIKE
Najam bez naknade
1.

Korištenjem ove posebne promocijske ponude za nove pretplatnike, Najam bez naknade (u daljnjem tekstu: Promocijska ponuda) pretplatnik
prihvaća primjenu ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja posebne promocijske ponude za nove pretplatnike, Najam 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 uređaja 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 korištenja 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 05.05.2017.g. do 28.10.2017.g..
4. Promocijska ponuda omogućuje korištenje Dodatne usluge Najam uređaja bez naknade, i to u promocijskom razdoblju u trajanju od 24
(dvadeset i četiri) mjeseca računajući od dana sklapanja pretplatničkog ugovora sukladno ovoj Speciﬁkaciji/Posebnim uvjetima korištenja (u
daljnjem tekstu: promocijsko razdoblje). Ugovaranje ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja ne podrazumijeva korištenje CA modula već
isključivo korištenje STB uređaja.
5. Za korištenje ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja i ove Promocijske ponude pretplatnik mora s Pružateljem usluge sklopiti pretplatnički
ugovor s minimalnim trajanjem od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca. Također, za korištenje ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja pretplatnik
mora ugovoriti i „Moja 3 buketa“ ili „Svi buketi uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca“, sukladno važećim Općim uvjetima, važećem
Cjeniku usluge evotv, važećoj speciﬁkaciji programa i dodatnih usluga te ovoj Speciﬁkaciji/Posebnim uvjetima korištenja. Opciju „Moja 3
buketa“ ili „Svi buketi uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca“ pretplatnik se obvezuje plaćati sukladno važećem Cjeniku usluge evotv.
Promocijsku ponudu mogu iskoristiti isključivo novi pretplatnici koji sklope ugovor izvan poslovnih prostorija putem ovlaštenih prodajnih
partnera Pružatelja usluge. Novim pretplatnikom smatra se osoba koja u trenutku ugovaranja ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja nije
korisnik usluge evotv.
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/otkaz
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. Nakon isteka promocijskog razdoblja pretplatnik će ostati u ugovornom odnosu za dodatnu uslugu Najam uređaja 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. Nakon isteka promocijskog razdoblja pretplatniku će se naplaćivati Dodatna usluga Najam uređaja prema cijeni određenoj
važećim Cjenikom usluge evotv. Pretplatnik će biti obaviješten, o početku naplate, 5 (pet) dana prije početka naplate putem obavijesti na
ekranu TV prijemnika pretplatnika i/ili putem obavijesti na računu. Naplata naknade za Dodatnu uslugu Najam uređaja obavljat će se
putem mjesečnog računa za uslugu evotv na kojem će navedena naknada biti zasebno iskazana.

8. Ako unutar razdoblja minimalnog trajanja ugovora dođe do privremenog isključenja iz bilo kojeg razloga, tijekom privremenog isključenja ne
teče vrijeme minimalnog trajanja ugovora. Navedeno znači da se minimalno trajanje ugovora produljuje za vremensko razdoblje koliko je
trajalo privremeno isključenje. Za vrijeme privremenog isključenja mjesečna naknada za uslugu evotv neće se naplatiti/naplaćivati.
9. Ako pretplatnički ugovor sklopljen prema uvjetima ove Promocijske ponude i ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja prestane prije
isteka minimalnog roka trajanja određenog u točki 5. ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja, voljom pretplatnika ili njegovom krivnjom,
pretplatnik je obvezan Pružatelju usluge, u skladu s odredbama Cjenika usluge evotv, platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja minimalnog
roka trajanja ugovora ili, ako je to povoljnije za pretplatnika, iznos popusta koje je ostvario korištenjem dodatne usluge Najam uređaja s time
da se pod pojmom ostvarenog popusta u smislu ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta smatra iznos mjesečne naknade za dodatnu uslugu Najam
uređaja kako je određena Cjenikom usluge evotv Pružatelja usluge pomnožene s brojem mjeseci u kojima je usluga korištena unutar
promocijskog razdoblja, a maksimalno do njegova isteka. Navedeno pod ovom točkom ne isključuje plaćanje naknade zbog prijevremenog
raskida pretplatničkog ugovora u skladu s odredbama Cjenika usluge evotv i Općih uvjeta, ukoliko je pretplatničkim ugovorom ugovorena
opcija „Svi buketi uz obvezno trajanje ugovora na 24 mjeseca“, a pretplatnički ugovor prestane prije isteka minimalnog roka trajanja od 24
mjeseca voljom pretplatnika ili njegovom krivnjom.
10. Potpisivanjem Zahtjeva uz odabir opcije za odobrenje ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja smatra se da je pretplatnik Pružatelju
usluga podnio Zahtjev za uporabu korisničkog uređaja u vlasništvu Pružatelja usluge. Nakon što Pružatelj usluge prihvati Zahtjev,
pretplatniku daje osobno i neprenosivo pravo uporabe korisničkog uređaja za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa uz uvjete i pogodnosti
određene u ovoj Speciﬁkaciji/Posebnim uvjetima korištenja. Pružatelj usluge i nadalje ostaje isključivim vlasnikom korisničkog uređaja 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 korisnički uređaj
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 korisnički uređaj u ispravnom stanju ili da ga uopće ne vrati. U slučaju povrata opreme u roku petnaest (15) dana
kako je prethodno navedeno, naplaćena naknada bit će stornirana. Također, pretplatnik je dužan vratiti korisnički uređaj predan mu na uporabu
u svim slučajevima opravdanog zahtjeva Pružatelja usluge uvjetovanog tehničkim razlozima i kvarovima te promjenama u funkcionalnostima
korisničkog uređaja.
11. Ova Promocijska ponuda može se iskoristiti samo jednom po korisniku. 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 ukoliko se iste odnose na korisnički (STB) uređaj na kojem bi se koristila ova
Speciﬁkacija/Posebni uvjeti korištenja 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. Ovu Promocijsku ponudu pretplatnik može iskoristiti samo na jednom pretplatničkom ugovoru.
12. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene i dopune ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta korištenja o čemu će na odgovarajući način
obavijestiti pretplatnike te će izmjene i dopune ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeta objaviti te učiniti dostupnim 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 korištenja, primjenjuju se Opći uvjeti, važeća Speciﬁkacija programa, važeći Cjenik
usluge evotv i Zahtjev.
13. Ova Speciﬁkacija/Posebni uvjeti korištenja stupaju na snagu i primjenjuju se od 05.05.2017. godine

