
  

Uvjeti korištenja promotivne ponude „Nešto dobro- tarifa“  
 

1. Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) Telemach 
privatni i poslovni pretplatnik (dalje u tekstu: Pretplatnik) ostvaruje pravo na sudjelovanje u 
promotivnoj ponudi „Nešto dobro-tarifa“  (dalje u tekstu: Promotivna ponuda). 
Sudjelovanjem u Promociji Pretplatnik prihvaća uvjete korištenja Promocije (dalje u tekstu: 
Uvjeti korištenja). 

 
2. Pravo za sudjelovanje u Promociji ostvaruju novi privatni i poslovni Pretplatnici koji 

zasnivaju pretplatnički odnosu uz obvezno trajanje od 24 mjeseca na tarifi Raspali uz 
obvezni podatkovni paket Bezbroj GB, odnosno na tarifi Biznis Raspali i obvezni 
podatkovni paket Bezbroj GB, uz ili bez kupnje uređaja. 
 

3. Pretplatnik u Promotivnoj ponudi ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu tarife u iznosu od 
1,00 kn (PDV uklj.) prva tri mjeseca.  
 

4. Promotivna ponuda može se ostvariti na svim kanalima prodaje, uključujuće daljinsku 

prodaju. 

5. U slučaju promjene tarife na neku tarifu koja nije Raspali uz obavezni podatkovni paket 
Bezbroj GB ili u slučaju promjene obveznog podatkovnog paketa Bezbroj GB na neki koji 
nije Bezbroj GB, Pretplatniku će se zaračunati naknada za prijevremeni izlazak iz 
Promocije (dalje u tekstu: Naknada). Predmetna Naknada predstavljat će zbroj ostvarenih 
iznosa popusta prikazanog na Zahtjevu u jednokratnom iznosu i bit će iskazana na 
sljedećem mjesečnom računu za Telemach usluge. Pretplatnici koji su potpisali Zahtjev i 
ostvarili pravo na Promotivnu ponudu nakon 2.1.2021.godine nemaju mogućnost promjene 
tarife i/ili obveznog podatkovnog paketa raskida pretplatničkog odnosa s obveznim 
trajanjem. 

 
 

6. Promotivno razdoblje traje od 19.11.2020. do 15.01.2021. godine 
 
 

7. 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  posebni 
uvjeti i/ili specifikacije usluga koje Pretplatnik koristi.  
 

8. Telemach Hrvatska d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će 
Pretplatnik biti pravodobno obaviješten putem Telemach web stranice, e-mailom ili na drugi 
primjeren način. 
 
 

 
Ovi Uvjeti korištenja se primjenjuju od 19.11.2020. te su promijenjeni 2.1.2021.godine 

 


