Uvjeti korištenja promotivne ponude „Mobiteli na kvadrat“
(dalje u tekstu: Uvjeti korištenja)
1) Potpisom Zahtjeva za produljenjem pretplatničkog odnosa, zasnivanjem pretplatničkog odnosa uz ili bez
prijenosa broja u Tele2 mrežu i prijenosom broja sa Tele2 bonova i zasnivanjem pretplatničkog odnosa
(dalje u tekstu: Zahtjev) Tele2 pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) prihvaća ove Uvjete korištenja
promotivne ponude „Mobiteli na kvadrat“ (dalje u tekstu: Promotivna ponuda)
2) Promotivna ponuda namijenjena je privatnim i poslovnim Pretplatnicima koji na Tele2 prodajnim mjestima
ugovore korištenje tarife RASPALI, ČISTO TRISTO ili EKIPNA uz obvezno trajanje ugovora na 24
mjeseca.
3) Promotivno razdoblje traje od 01.03.2017. do 24.04.2017. godine ili do isteka zaliha mobilnih uređaja iz
promocije.
4) Promotivna ponuda se sastoji od pogodnosti u vidu popusta koji iznosom odgovara punom iznosu opcije
uređaj (dalje u tekstu: Popust). Popust se primjenjuje na kupovinu mobilnih uređaje LG K8 2017 i Huawei
Honor 6X.
5) Kako bi se primijenio popust Pretplatnik treba imati aktivirane minimalno dvije linije kako bi ostvario
ponudu. Nije nužno da se druga linija/pretplata ugovara u istom trenutku kad i prva. Pretplatnik drugu
liniju, odnosno onu na kojoj ostvaruje promociju, može aktivirati bilo kad u vrijeme trajanja promocije.
Korisnik na liniji koja je aktivirana kao druga ostvaruje promociju ukoliko je na prvoj liniji ispunio uvjete
opisane u točkama 2.,3.,4 i ukoliko je model mobilnog uređaja iz točke 4 isti model kao na prvoj liniji.
6) U slučaju promjene tarife, korisniku će se i dalje naplaćivati isti iznos opcije uređaj uz odgovarajući Popust.
7) U slučaju prijenosa ugovora pogodnost iz ove promocije gubi se i novi Pretplatnik ne može nastaviti
koristiti ovu promociju na temelju prava koja je ostvario prethodni Pretplatnik.
8) U slučaju prelaska s pretplate na korištenje bonova tijekom trajanja perioda ostvarivanja Popusta,
korisniku će se Popust deaktivirati, a mjesečne rate će se naplatiti po pravilima definiranim Uvjetima
korištenja Opcije uređaj.
9) Ova ponuda se ne može kombinirati s drugim promotivnim ponudama. Uz uređaje iz ove promocije se ne
može kombinirati promocija PBZ Maestro poklon kartica s uključenih 500 kn Božić 2016.

10) Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način
primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Tele2, kao i drugi Tele2 posebni uvjeti i/ili specifikacije usluga koje
Pretplatnik koristi.
11) Tele2 pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti pravodobno obaviješten
putem Tele2 web stranice, e-mailom ili na drugi primjeren način.

Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.03.2017 i izmijenjeni su 15.04.2017

