Uvjeti korištenja promocije Tortica i Janko poklanjaju 2015.
1. Svi korisnici koji u razdoblju od 15.8.2015. do 31.7.2016. ili do isteka zaliha (dalje u tekstu: Korisnik)
kupe Kraš Tortice iz pakiranja pod posebnim nazivom „Tortica i Janko poklanjaju“ (dalje u tekstu:
Ponuda) u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na poseban promotivni kupon (dalje u tekstu: Voucher)
s kojim ostvaruju pogodnosti opisane u ovim Uvjetima korištenja.
2. Na Tele2 prodajnom mjestu Korisnik može zamijeniti Voucher za besplatnu Tele2 SIM karticu koja
sadrži 1 kn početnog stanja, te 100 SMS-ova i 100 MB podatkovnog prometa koji vrijede 30 dana od
aktivacije.
Pogodnost na prodajnom mjestu mogu iskoristiti i korisnici koji prenose broj iz druge mreže ili su
postojeći Tele2 korisnici.
Stanje i valjanost paketa korisnik može provjeriti biranjem kombinacije *150#, potom 1 za Opcije, ili
direktno na *150*2# za SMS i *150*3# za podatkovni paket.
3. Isključivo Korisnici koji ostvare pogodnosti navedene u točki 2. imaju mogućnost korištenja dodatnih
kodova za darove koji se nalaze u pakiranju po nazivom „Tortica i Janko poklanjaju“.
4. Pogodnost koju Korisnik može ostvariti slanjem besplatne SMS poruke s kodom na broj 13222 je jedan
od sljedećih paketa: 10 MB, 100 MB, 1 GB, 10 minuta prema svim hrvatskim mrežama, 100 minuta
prema svim hrvatskim mrežama,1000 minuta prema svim hrvatskim mrežama, 10 SMS-ova prema svim
hrvatskim mrežama, 100 SMS-ova prema svim hrvatskim mrežama ili 1000 SMS-ova prema svim
hrvatskim mrežama. Valjanost dodatne pogodnosti je 30 dana od dana aktivacije putem slanja SMS
poruke na navedeni kod.
5. Korisnik koji je zadovoljio uvjete Ponude može iskoristiti neograničeni broj kodova po svom mobilnom
priključku do datuma kraja ponude 31.7.2016. Svaki kod dodjeljuje navedenu pogodnost samo jednom.
6. Korisnik koji je zadovoljio uvjete Ponude iz točke 2 ovih Uvjeta ostvaruje pravo i na promociju 100%
bonus kuna na računu za prvu mjesečnu nadoplatu od 25 ili više kuna, 12 kalendarskih mjeseci od
aktivacije. Ukoliko korisnik jedan mjesec ne nadoplati račun bonom od 25 ili više kuna, promocija se ne
deaktivira, ali za mjesec kad nije bilo nadoplate se ne dodjeljuje.
Promocija bonus kuna se ostvaruje na sljedeći način: ako je prva mjesečna nadoplata 25 kuna, Korisnik
će dobiti 25 bonus kuna, ako je nadoplata 50 kuna, Korisnik će dobiti dodatnih 50 bonus kuna, a ako je
ista 100 kuna, dobit će dodatnih 100 bonus kuna na račun. Ako je prva mjesečna nadoplata 200 kuna,
korisnik će dobiti dodatnih 200 bonus kuna ako je prva mjesečna nadoplata 400kn, korisnik će dobiti
400 bonus kuna.

7. Registracija na Tele2 prodajnom mjestu je obvezna.
8. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način primjenjivati Opći
uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Korisnik koristi.
9. Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta, o čemu će Korisnik biti pravodobno obaviješten putem Tele2
web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 15.8.2015.

