
 

 Uvjeti korištenja bonbon start paketa s tri preduključena srednja paketa  

  

1. Korištenjem bonbon start paketa s tri preduključena srednja paketa, korisnik bonbon usluge 

(u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjete korištenja bonbon start paketa s tri 

preduključena srednja paketa (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).  

2. U razdoblju od 26. studenog 2014. do 31. siječnja 2017. godine dostupan je bonbon start 

paket s tri preduključena srednja paketa u prodaji s bonbon uređajima. Na ponudu imaju 

pravo oni novi prepaid korisnici koji kupe i aktiviraju posebni start paket sa uključena tri 

srednja paketa dostupan u prodaji uz uređaje. 

3. Korisnik unutar 24 sata nakon odabira broja dobiva SMS obavijest da ima pravo na 3 

aktivacije nekog od srednjih paketa iz bonbon ponude. Nakon primitka SMS poruke obavijesti 

korisniku je dodijeljena mogućnost aktivacije srednjeg paketa po izboru za 0 kn.  

4. Korisnik aktivira pakete po postojećim pravilima za aktivaciju paketa te se na pakete 

primjenjuju postojeća pravila pojašnjena u Uvjetima korištenja Paketa bonbon usluge na 

bonove. 

5. Korisnik ima mogućnost aktivirati jedan srednji paket iz bonbon ponude po izboru za 0 kn 

naplate prilikom aktivacije jednom u kalendarskom mjesecu, neograničen broj mjeseci do 31. 

travnja 2017. godine. Ako korisnik preskoči aktivaciju preduključenih paketa u nekom 

mjesecu, moći će iskoristiti aktivaciju idući mjesec. U slučaju automatske reaktivacije 

srednjeg paketa u narednom mjesecu, paket će se reaktivirati za 0 kn, osim ako Korisnik nije 

prethodno već u tom mjesecu iskoristio aktivaciju preduključenog srednjeg paketa. 

6. Na aktivaciju srednjeg paketa po izboru iz bonbon ponude u ovoj ponudi po 0 kn prilikom 

aktivacije, neće se iskoristiti popust iz ponude Paketi u pola cijene opisane u Uvjetima 

korištenja promocije Paketi u pola cijene. 

7. Kada korisnik iskoristi sve tri aktivacije preduključenih paketa o tome će biti obaviješten SMS 

porukom te će se naredne aktivacije/reaktivacije srednjih paketa iz bonbon ponude 

naplaćivati po redovnoj cijeni. 

8. Zadnji datum do kada Korisnik može aktivirati bonbon start paket s tri preduključena srednja 

paketa kako bi iskoristio ponudu je 31. siječanj 2017. godine. 

9. Zadnji datum do kada Korisnik može iskoristiti aktivaciju/reaktivaciju paketa u pola cijene je 

31. travnja 2017. godine. Nakon tog datuma svi korisnici koji nisu iskoristili aktivaciju paketa 

za 0 kn više ju neće moći koristiti. 

10. Hrvatski Telekom d.d. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnik biti 

obaviješten putem bonbon web stranice te na drugi primjeren način. 

11. Ovi Uvjeti stupaju na snagu na dan objave, a počinju se primjenjivati od 26. studenog 2014. 

godine sve do obavijesti o izmjeni ili završetka promotivne ponude. 

 


