
Uvjeti korištenja dodatne podatkovne opcije 250 GB 

 

1. Aktivacijom opcije 250 GB (u daljnjem tekstu: opcija), Telemach korisnik mobilnog interneta 2STAY tarife 

prihvaća ove Uvjete korištenja dodatne opcije 250 GB (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) 

2. Opciju mogu aktivirati svi privatni i poslovni Telemach korisnici na tarifi mobilnog interneta 2STAY 

3. Iznos naknade Opcije određena je Cjenikom telekomunikacijskih usluga Telemach Hrvatska d.o.o. (dalje u 

tekstu: Cjenik) 

4. Aktivacijom opcije pretplatniku se dodjeljuje 250 GB podatkovnog prometa kojeg Pretplatnik ima na 

raspolaganju u Hrvatskoj, dok se promet iz opcije ne iskoristi 

5. Podatkovni promet iz Opcije se Pretplatniku dodjeljuje u potpunosti i naknada za Opciju se obračunava u 

potpunosti bez obzira na trenutak u obračunskom razdoblju u kojem je Opcija aktivirana (npr. i 

Pretplatnik koji Opciju aktivira početkom obračunskog razdoblja će, kao i onaj koji ju aktivira krajem 

obračunskog razdoblja dobiti 250 GB prometa i obračunat će se puna cijena definirana Cjenikom) 

6. Opcija se može aktivirati samo jednom za vrijeme trajanja obračunskog razdoblja 

7. Jednom aktivna opcija ostaje aktivna sve dok je Pretplatnik ne deaktivira (npr. opcija će se svaki mjesec 

ponovno aktivirati u sklopu čega će se dodijeliti novih 250 GB podatkovnog prometa, deaktivacijom na 

zahtjev pretplatnika, opcija se gasi zadnjim danom u mjesecu) 

8. Opcija se može aktivirati i uz obvezno trajanje ugovornog odnosa od 12 ili 24 mjeseca čime se ostvaruje 

pogodnost povoljnije mjesečne naknade, kako je određeno Cjenikom 

9.  Prijevremenim raskidom obveznog ugovornog odnosa Pretplatniku se obračunava iznos preostalih 

mjesečnih naknada ili iznos korištenih pogodnosti. Pretplatniku će se obračunati onaj iznos koji je za njega 

u tom trenutku povoljniji 

10. Prilikom korištenja podatkovnog prometa Pretplatnik je obvezan poštivati zakonsku zabranu slanja 

neželjenih elektroničkih poruka te je obvezan koristiti uslugu pristupa internetu na način sukladan 

važećim propisima u Republici Hrvatskoj, Općim uvjetima poslovanja Telemach Hrvatska d.o.o. i Savjetima 

za zaštitu od zlouporabe objavljenim na web stranici www.telemach.hr, a Telemach pridržava pravo 

poduzeti mjere i korake potrebne za sprečavanje zlouporabe usluge pristupa internetu uključujući i pravo 

diferenciranja brzine prijenosa podataka na razini paketa, tarife i usluge, o čemu će na primjeren način 

upoznati korisnika 

11. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima korištenja na odgovarajući će se način 

primjenjivati Opći uvjeti poslovanja Telemach Hrvatska d.o.o., kao i drugi Telemach posebni uvjeti i/ili 

specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi. 

12. Telemach Hrvatska d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Pretplatnik biti 

pravodobno obaviješten putem Telemach web stranice ili na drugi primjeren način. 

 

Ovi uvjeti korištenja se primjenjuju od 14.1.2022. godine 


