Uvjeti korištenja paketa HBO GO nove ponude za pretplatnike bonbon usluge

1. Aktivacijom paketa HBO GO bonbon korisnik (u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove
Uvjete korištenja paketa HBO GO za pretplatnike bonbon usluge (u daljnjem tekstu: Uvjeti
korištenja).
2. Paket HBO GO za pretplatnike bonbon usluge (u daljnjem tekstu: Paket) kao trajnu ponudu
mogu aktivirati svi bonbon korisnici na pretplati uz uvjet da su prvo aktivirali neki od Internet
paketa. Paket se može koristiti od trenutka aktivacije, kada Korisnik zaprimi SMS poruku s
potvrdom o aktivaciji, do kraja kalendarskog mjeseca. Nakon isteka trajanja Paketa, Paket će
se ponovno naplatiti za sljedeći mjesec o čemu će Korisnik biti prethodno obaviješten SMSom pod uvjetom da Korisnik prethodno nije deaktivirao Paket i da ima aktivan neki od
Internet paketa.
3. Nakon izvršene aktivacije Korisnik će primiti SMS poruku s obavijesti o trenutku kada mu je
HBO GO opcija aktivirana te mu od trenutka aktivacije počinju teći prava i obveze utvrđene
ovim Uvjetima korištenja.
4. Aktivacijom opcije iz točke 1. Korisniku će biti omogućeno gledanje video sadržaja putem
mobilnog uređaja ili tableta na mobilnoj aplikaciji za uslugu HBO GO koja je dostupna u
ponudi Hrvatskog Telekoma te korištenje podatkovnog prometa na području Republike
Hrvatske, u iznosima definiranim u cjeniku Hrvatskog Telekoma d.d. za bonbon korisnike
usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (Cjenik za bonbon korisnike).
5. Iznos naknade ne pokriva troškove podatkovnog prometa koji mogu nastupiti prilikom
korištenja Paketa. Preuzimanje aplikacija za korištenje Paketa ne naplaćuje se, što ne
isključuje naplatu podatkovnog prometa pri preuzimanju aplikacija.
6. Korisniku koji zahtjev za aktivaciju Paketa postavi tijekom obračunskog razdoblja, obračunat
će se naknada proporcionalno broju dana u kojima je Korisnik u tom obračunskom razdoblju
mogao koristiti Paket.
7. Korisnik može aktivirati Paket slanjem besplatnog SMS-a sadržaja „hocu“ na broj 13977, u
Moj bonbon profilu, putem Korisničke podrške i potpisom odgovarajućeg zahtjeva za
aktivaciju na ovlaštenom prodajnom mjestu. Paket će se aktivirati Korisniku u najkraćem
mogućem roku od zahtjeva za aktivaciju, a najkasnije 24 sata od trenutka podnošenja
zahtjeva za aktivaciju. Nakon izvršene aktivacije Korisnik će primiti SMS poruku s potvrdom o
trenutku kada mu je Paket aktiviran te mu od trenutka aktivacije počinju teći prava i obveze
utvrđene ovim Uvjetima korištenja.
8. Korisnik može deaktivirati Paket slanjem besplatnog SMS-a sadržaja „necu“ na broj 13977, u
Moj bonbon profilu, putem Korisničke podrške i potpisom odgovarajućeg zahtjeva za
deaktivaciju na ovlaštenom prodajnom mjestu. Deaktivacija Paketa stupa na snagu u ponoć
zadnjeg dana u mjesecu u kojem je deaktivacija zatražena, a tek nakon deaktivacije paketa
korisnik može aktivirati novi Paket.
9. Ovi Uvjeti korištenja su važeći od 25. lipnja 2020. godine te su trajni do obavijesti o izmjeni.

