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SPECIFIKACIJA (POSEBNI UVJETI KORIŠTENJA) PONUDE ZA
PRETPLATNIKE EVOTV USLUGE
HBO i Cinemax paket
1.

Korištenjem ove ponude HBO i Cinemax (u daljnjem tekstu: Ponuda) pretplatnik prihvaća primjenu ove Speciﬁkacije (Posebnih uvjeta korištenja)
ponude za postojeće pretplatnike (u daljnjem tekstu: Speciﬁkacija / Posebni uvjeti korištenja).

2.

Promocijska ponuda HT Produkcija d.o.o., Ul. grada Vukovara 23, 10000 Zagreb, OIB: 35196605159 (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluge) odnosi
se na uslugu isporuke programskog sadržaja u elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije (u daljnjem tekstu: usluga EVOtv)
deﬁniranu člankom 1. Općih uvjeta poslovanja HT Produkcije d.o.o. za pružanje usluga isporuke programskog sadržaja u elektroničkim
komunikacijskim mrežama digitalne televizije (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

3.

Ponuda traje od 1.7.2019.g. do daljnjeg.

4.

Ponuda omogućuje korištenje HBO i Cinemax programskog paketa uz redovnu cijenu prema Cjeniku usluge EVOtv. Ponuda se može uzeti isključivo
uz osnovnu uslugu EVOtv kao poseban dodatni paket koji ne može biti dio osnovne usluge EVOtv Moja tri paketa ili Moji svi paketi. Ovu ponudu
mogu sklopiti novi korisnici prilikom prvog ugovaranja EVOtv usluge ili postojeći korisnici koji već imaju uslugu EVOtv. Programska ponuda u HBO
i Cinemax paketu se nalazi na www.evotv.hr

5.

Za korištenje ponude Pretplatnik mora ugovoriti ovu Specifikaciju/Posebne uvjete korištenja sukladno važećim Općim uvjetima, važećem Cjeniku
HT Produkcije d.o.o. za uslugu EVOtv (u daljnjem tekstu: Cjenik usluge EVOtv), važećim speciﬁkacijama programa i dodatnih usluga te ovoj
Speciﬁkaciji / Posebnim uvjetima korištenja, uz obvezno navođenje naziva ove Speciﬁkacije/Posebnih uvjeti korištenja na odgovarajućoj
dokumentaciji.

6.

Pretplatnik može u svako doba otkazati daljnje korištenje usluge EVOtv i ove Ponude, sukladno odredbama Općih Uvjeta i Zahtjevu za zasnivanjem
pretplatničkog odnosa, bez dodatnih obaveza. Ova usluga se ne može koristiti bez osnovne usluge EVOtv.

7.

Za vrijeme privremenog isključenja mjesečna naknada za uslugu EVOtv i za Ponudu neće se naplatiti/naplaćivati.

8.

Ova Specifikacija/Posebni uvjeti dostupni su na ovlaštenim prodajnim mjestima Pružatelja usluge i njegovih ovlaštenih prodajnih partnera te na
službenoj internetskoj stranici Pružatelja usluge (www.EVOtv.hr). Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene ovih uvjeta sukladno zakonskim
odredbama o čemu će Pretplatnici biti prethodno obaviješteni putem obavijesti na zaslonu TV-prijamnika pretplatnika ili putem službenih
internetskih stranica www.evotv.hr te će izmjene ove Specifikacije/Posebnih uvjeta biti dostupne kako na službenim internetskim stranicama
www.evotv.hr, tako i na ovlaštenim prodajnim mjestima Pružatelja usluge te na ovlaštenim prodajnim mjestima ovlaštenih prodajnih partera
Pružatelja usluge. Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene i dopune ove Specifikacije/Posebnih uvjeta o čemu će na odgovarajući način obavijestiti
Pretplatnike te će izmjene i dopune ove Specifikacije/Posebnih uvjeta objaviti na službenim internetskim stranicama i na drugi primjeren način
učiniti dostupnim, a sve sukladno važećim propisima. Na rješavanje svih ostalih pitanja u vezi s korištenjem usluge EVOtv i odnosa između
Pružatelja usluge i Pretplatnika, a koja nisu riješena ili regulirana ovom Specifikacijom/Posebnim uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti te važeći
Cjenik i Zahtjev. Ova Specifikacija/Posebni uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom objave.

Datum objave: 2.7.2020.g.

