UVJETI KORIŠTENJA ZA PONUDU „DUPLO VIŠE INTERNETA“
Ovi uvjeti korištenja stupaju na snagu 29.12.2017. godine

1.

Svi korisnici koji od 29.12.2017. aktiviraju !hej start paket s bilo kojom početnom tarifom (dalje: !hej start paket) ili
korisnici koji prenesu broj iz drugih pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža u javne pokretne TK mreže JP HT
Mostar i aktiviraju ga u obliku pre-paid SIM kartice JP HT Mostar (dalje: !hej broj) mogu sudjelovati u ponudi „Duplo
više Interneta“ koja je definirana ovim Uvjetima korištenja za ponudu „Duplo više Interneta“ (dalje: Uvjeti korištenja).
Aktivacijom !hej start paketa ili !hej broja korisnik prihvaća ove Uvjete korištenja.

2.

Pogodnosti iz ponude „Duplo više Interneta“ mogu ostvariti samo korisnici s aktivnim tarifama !hej Savršena i !hej
Slagalica (dalje: Korisnik). Korisnici svih ostalih !hej tarifa ne mogu ostvariti pogodnosti iz ponude „Duplo više
Interneta“ dok ne aktiviraju tarifu !hej Savršenu ili !hej Slagalicu.

3.

Pogodnost iz ponude „Duplo više Interneta“ predstavlja dupli iznos megabajta koje će Korisnik dobivati tijekom 12
mjeseci na način opisan u člancima 4. i 5. ovih Uvjeta korištenja i to nakon aktivacije !hej start paketa ili !hej broja.
Korisniku se 12 mjeseci počinju računati od mjeseca u kojem je Korisnik aktivirao !hej start paket ili !hej broj.

4.

Korisnik koji se nalazi na tarifi !hej Savršena aktivacijom prve (jedne) opcije od 10 ili 20 KM u kalendarskom mjesecu
dobiva dupli iznos megabajta na iznos megabajta koji je uključen u tim opcijama. Na sve ostale aktivacije ovih opcija
koje se urade do kraja istog mjeseca dupli iznos megabajta se ne dobiva.

5.

Korisnik koji se nalazi na tarifi !hej Slagalica aktivacijom prvog (jednog) Internet paketa (Mali, Srednji, Veliki ili Najveći)
u kalendarskom mjesecu dobiva dupli iznos megabajta na iznos megabajta koji je uključen u prvi aktivirani Internet
paket. Na sve ostale aktivacije paketa koje se urade do kraja istog mjeseca dupli iznos megabajta se ne dobiva.

6.

Prelaskom s !hej Savršene tarife na !hej Slagalicu ili ostale !hej tarife korisnik gubi aktiviranu opciju od 10 ili 20 KM i
dodijeljeni dupli iznos megabajta, te mu ostaje pravo sudjelovanja u ponudi „Duplo više Interneta“ sukladno članku 2.
ovih Uvjeta korištenja u preostalim mjesecima definiranim u članku 3. ovih Uvjeta korištenja.

7.

Prelaskom s !hej Slagalica tarife na !hej Savršenu ili ostale !hej tarife korisnik gubi aktivirani Internet paket i dodijeljeni
dupli iznos megabajta, te mu ostaje pravo sudjelovanja u ponudi „Duplo više Interneta“ sukladno članku 2. ovih Uvjeta
korištenja u preostalim mjesecima definiranim u članku 3. ovih Uvjeta korištenja.

8.

Ukoliko Korisnik prijeđe na HT ERONET pretplatničku tarifu ili prenese broj u drugu pokretnu elektroničku
komunikacijsku mrežu tada gubi pravo na sudjelovanje u ponudi „Duplo više Interneta“ i aktivirani Internet paket
odnosno 10 ili 20 KM opciju i dodijeljeni im dupli iznos megabajta.

9.

Ako Korisnik na !hej Savršenoj tarifi dobije dupli iznos megabajta (aktivira prvu opciju od 10 ili 20 KM u kalendarskom
mjesecu) i u istom mjesecu se prebaci na tarifu !hej Slagalica, on neće pri aktivaciji prvog Internet paketa u tom
mjesecu dobiti dupli iznos megabajta jer je tu pogodnost iskoristio na !hej Savršenoj tarifi, već će od sljedećeg mjeseca
moći ostvariti tu pogodnost.

10. Ako Korisnik na !hej Slagalica tarifi dobije dupli iznos megabajta (aktivira prvi Internet paket u kalendarskom mjesecu)

i u istom mjesecu se prebaci na tarifu !hej Savršena, on neće pri aktivaciji prve opcije od 10 ili 20 KM u tom mjesecu
dobiti dupli iznos megabajta jer je tu pogodnost iskoristio na tarifi !hej Slagalica, već će od sljedećeg mjeseca moći
ostvariti tu pogodnost.
11. Sve ostale usluge koje nisu definirane ovim Uvjetima korištenja obračunavat će se u skladu s važećim HT ERONET

cjenikom i drugim HT ERONET posebnim Uvjetima/ili specifikacijama usluga koje korisnik koristi.
12. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način primjenjivati Opći

uvjeti pružanja telekomunikacijskih usluga JP HT d.d. Mostar koji su dostupni na HT ERONET prodajnim mjestima i
web stranici HT ERONET-a.
13. JP HT d.d. Mostar zadržava pravo poduzeti sve potrebne mjere i korake u slučaju prekomjernog korištenja usluga i/ili

ponuda, a radi očuvanja integriteta i sigurnosti rada HT ERONET mreže te održavanja kvalitete usluge. O svim
koracima i uvjetima eventualnih ograničenja korištenja HT ERONET usluga i/ili ponuda, JP HT d.d. Mostar će na
primjereni način upoznati korisnika.
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14. JP HT d.d. Mostar zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnik biti obaviješten putem web

stranice www.hej.ba ili na drugi prikladan način.
15. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 29.12.2017. godine, a usvojeni su odlukom Uprave broj: UD-3-57-57/17 od

09.11.2017. godine.
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