Uvjeti korištenja opcije Bez uspostave poziva za Tomato korisnike pretplate
1. Uključenjem opcije Bez uspostave poziva (u daljnjem tekstu: Opcija), Tomato korisnik
(u daljnjem tekstu: Korisnik) prihvaća ove Uvjeti korištenja opcije Bez uspostave poziva
za Tomato korisnike pretplate (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja).
2. Opcija je dostupna korisnicima na tarifnim modelima Mala, Srednja i Velika.
3. Naknada za korištenje Opcija čija cijena je definirana službenim cjenikom obuhvaća
vremenski period od trenutka aktivacije do kraja kalendarskog mjeseca. Mjesečna
naknada će biti obračunato proporcionalno broju dana korištenja u mjesecu.
4. Uključenjem Opcije Uspostava poziva Korisniku se prestaje obračunavati naknada za
uspostavu za sve nacionalne i međunarodne pozive, prema standardnom cjeniku
tarifnog modela koji koristi.
5. Po isteku kalendarskog mjeseca Opcija će biti automatski obnovljena ukoliko ju
korisnik nije isključio. U slučaju ako Korisnik isključi Opciju, naplata naknade za
korištenje će biti obračunata sukladno broju dana korištenja opcije u obračunskom
razdoblju.
6. Korisnik može uključiti opciju slanjem SMS poruku sadržaja + na broj 13535, putem
moj Tomato mobilne aplikacije ili putem Službe za korisnike. Opcija će biti uključena u
roku od 24 sata, od trenutka slanja zahtjeva za uključenjem, a o tome će Korisnik biti
obaviješten SMS porukom.
7. Korisnik može isključiti opciju slanjem SMS poruku sadržaja - na broj 13535, putem moj
Tomato mobilne aplikacije ili putem Službe za korisnike. Opcija će biti isključena u
roku od 24 sata, od trenutka slanja zahtjeva za isključenjem, a o tome će Korisnik će
biti obaviješten SMS porukom.
8. Korisnik promjenom tarifnog modela na Malu, Srednju ili Veliku tarifu neće izgubiti
Opciju, tj. ona će i dalje ostati aktivna.
9. U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima
korištenja, A1 Hrvatska d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje
iste.
10. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga A1
Hrvatska d.o.o. i odnosa A1 Hrvatska d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti
poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije
priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web
stranici www.tomato.com.hr
11. A1 Hrvatska d.o.o. zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja, o čemu će Korisnike
obavijestiti putem Tomato web stranice ili na drugi primjeren način.
Ovi Uvjeti primjenjuju se od 13.5.2019.
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